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Nº23 –  Reunião Ordinária da 

Câmara Municipal de  Chaves  

Realizada no dia 14 de outubro 

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

Aos catorze dias do mês de outubro do ano dois mil e dezanove, nesta 

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

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

Presidência do Vice-presidente da Câmara, Sr. Dr. Francisco António 

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

Alves Neves, Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, Sra. Eng.ª 

Paula Fernanda da Mota Chaves, Sr. Eng. Victor Augusto Costa Santos, 

Sra. Dra. Maria Manuela Pereira Tender e comigo, Paulo Jorge Ferreira 

da Silva, Técnico Superior, em regime de mobilidade. ---------------- 

 

 

Pelo Vice-presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram 

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

previamente elaborada e datada de três de julho de dois mil e 

dezanove.----------------------------------------------------------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

presidente da Câmara, o Presidente da Câmara, Senhor Dr. Nuno Vaz 

Ribeiro, irá estar ausente, da presente reunião ordinária do Executivo 

Camarário, por se encontrar em representação do Município, a 

participar numa reunião de trabalho, relacionada com a construção das 

Barragens no Rio Tâmega, na Agência Portuguesa do Ambiente, no Porto. 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

a) Eleições Legislativas 2019 - Sobre esta matéria, o Vice-presidente 

da Câmara, deu nota da realização, no pretérito dia 06 de outubro, das 

eleições legislativas 2019, manifestando a sua satisfação por as 

mesmas terem decorrido com normalidade e com elevado civismo, em todo 

Concelho. ---------------------------------------------------------- 

Destacou a elevada abstenção registada em tal ato eleitoral, o que é 

preocupante e deve exigir a reflexão e mobilização de todos, para 

motivar os eleitores que não participaram em tal ato eleitoral. ----- 

Era expectável que, em termos técnicos, a abstenção tivesse algum 

aumento, tendo em consideração os novos procedimentos de recenseamento 
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eleitoral e o elevado número de emigrantes registados no Concelho, que 

por estarem ausentes do País, não exerceriam o seu direito de voto. - 

b) Ante-projeto das Novas Piscinas Municipais Cobertas - Sobre esta 

matéria o Vice-presidente da Câmara, deu nota que, no pretérito dia 

07.10.2019, teve lugar a apresentação pública do ante-projeto das 

novas piscinas municipais cobertas. --------------------------------- 

Foi sua convicção, que os flavienses presentes, gostaram do novo ante-

projeto. ----------------------------------------------------------- 

Os munícipes e associações poderão contribuir com sugestões, durante 

o período de auscultação pública, que decorre até o próximo dia 15 de 

novembro do corrente ano. ------------------------------------------- 

Acrescentou que, na presente data, a construção de tal equipamento 

desportivo ainda não possui financiamento, exigindo, assim, um enorme 

esforço financeiro, por parte da autarquia. ------------------------- 

 

 

III - 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 abordado, verbalmente, os 

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

1 – Eleições Legislativas 2019 – Sobre esta matéria, o Vereador 

interveniente, concordou com as palavras do Vice-presidente da Câmara, 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, sobre a forma como decorreu o 

ato eleitoral, destacando o enorme civismo. ------------------------- 

No que respeita à abstenção verificada, que é elevada, lamentou o 

valor da mesma e deu nota que o Partido Social Democrata, tudo fará 

para contrariar esta tendência, acrescentando, ainda, o facto de no 

presente ato eleitoral constarem menos 2000 eleitores recenseados no 

Concelho de Chaves, o que deve, também, levar a alguma reflexão por 

parte dos partidos políticos. --------------------------------------- 

2 - Ante-projeto das Novas Piscinas Municipais Cobertas - Sobre esta 

matéria, o Vereador interveniente, solicitou informação sobre a 

autoria do ante-projeto das novas piscinas municipais, muito 

concretamente, se o mesmo foi desenvolvido pelos serviços municipais 

e quais os técnicos, ou se foi adjudicada alguma aquisição de serviços, 

para o efeito. ------------------------------------------------------ 

Mais disse que, em 2017, os serviços municipais tinham elaborado um 

projeto base, e não havendo capacidade interna para proceder à 

preparação dos vários projetos de especialidades, necessários, foi, 

em setembro, para o efeito, contratada uma empresa prestadora de tais 

serviços, tendo referido que, desde essa data, não teve conhecimento 

de qualquer evolução deste dossier. --------------------------------- 

3 – Parque de estacionamento das Longras - Sobre esta matéria, o 

Vereador interveniente, disse que teve conhecimento, através das redes 

sociais, da abertura ao público do parque de estacionamento das 

Longras, com 111 lugares. Neste contexto, solicitou informação sobre 

o tipo de acordo/contrato outorgado com os proprietários, valor da 

renda, quem contratou tais serviços, mais concretamente, se foi a 

Câmara Municipal ou se foi a Empresa Municipal. --------------------- 

4 – Estrada de Bustelo - Sobre esta matéria, o Vereador interveniente, 

deu nota que alguns cidadãos da freguesia de Bustelo o interpelaram 

no sentido de serem, eventualmente, colocadas lombas redutoras da 

velocidade, na estrada do Seara, tendo tais cidadãos referido que, 

também, já tinham efetuado tal pedido junto do Presidenta da Junta da 

Freguesia. Neste contexto, solicitou informação sobre o ponto de 

situação de tal pedido. --------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

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

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

1 – O ante-projeto apresentado parte do projeto inicialmente elaborado 

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

2 – A empresa elaborou alguns desenhos e apresentou uma nova solução 

para os tectos e paredes, entre outras alterações no interior. ------ 

3 – Os projetos de especialidades, ainda não se encontram contratados, 

estando-se a aguardar contributos dos flavienses e das associações, 

bem como a validação do projeto e de alguns aspetos técnicos, tendo 

em vista a prática desportiva. -------------------------------------- 

4 – A construção das novas piscinas municipais, na presente data, 

ainda não tem o financiamento comunitário assegurado, nem há certezas 

que venha a ter, dado tratar-se de um equipamento desportivo. ------- 

5 - Na presente data, está a aguardar-se a elaboração dos projetos de 

especialidades, em vista ao apuramento dos custos da empreitada, com 

a construção do referido equipamento desportivo. -------------------- 

6 – Seguidamente, a autarquia deverá encontrar soluções para o 

financiamento da empreitada, que poderá passar por fundos próprios e 

recurso a empréstimos bancários. ------------------------------------ 

7 – Relativamente ao Parque de Estacionamento das Longras, informou 

que foi a Empresa Municipal, a “GEMC”, à semelhança do ocorrido, no 

passado, que procedeu ao arrendamento do terreno. ------------------- 

8 – A necessidade surgiu, na sequência de contactos realizados por 

vários munícipes junto do Senhor Presidente da Câmara, o qual, também, 

é Presidente do Conselho de Administração da “GEMC”, os quais se 

queixaram da falta de estacionamento na sequência das obras de 

requalificação da zona ribeirinha. ---------------------------------- 

9 – O espaço arrendado, dispõe de capacidade para aproximadamente 111 

viaturas e importa num encargo de 1250 euros mensais, para a empresa 

municipal “GEMC”, e terá a duração da empreitada de requalificação da 

margem direita do Rio Tâmega. --------------------------------------- 

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

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

Eng. Victor Augusto Costa Santos, tendo, sobre a matéria, referido que 

gostaria de obter informação sobre a ocupação/receita arrecadada pelo 

Parque de Estacionamento do Faustino, antes e depois do arrendamento 

do espaço pela Empresa Municipal e destinado a estacionamento 

gratuito, tendo em consideração que, o Município disponibiliza  

parques de estacionamento, gratuitos, junto ao Museu de Arte 

Contemporânea, os quais distam, aproximadamente, 200 metros, do espaço 

arrendado. --------------------------------------------------------- 

Referiu, ainda, que é sua opinião/convicção que se deveria optar por 

eliminar o estacionamento e circulação automóvel, no circuito das 

piscinas e bares da zona das Caldas.- ------------------------------- 

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

De seguida, e em resposta à intervenção do Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, acima, 

exarada, usou, novamente, da palavra, o Vice-presidente da Câmara, 

tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: ------------------------ 

1 – Relativamente ao pedido de colocação de lombas redutoras de 

velocidade na estrada do Seara, ou de outras soluções semelhantes para 

redução da velocidade, desconhece se o Senhor Presidente da Câmara, 

já, tem conhecimento do pedido, mas deu nota que, tal matéria, exige 

um estudo prévio para que a solução a implementar não seja pior que a 

existente. --------------------------------------------------------- 
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2 – Existem vários pedidos semelhantes, encontrando-se um agendado 

para a presente reunião e outros em análise para a Avenida da Galiza 

e Estrada do Lombo. ------------------------------------------------- 

 

 

III - 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 apresentado uma nota de lamento, pelas 

obras em curso de requalificação das Piscinas municipais. ----------- 

É sua opinião, que as obras de requalificação que estão a decorrer 

deveriam ter sido realizadas durante o período de férias escolares, 

se possível durante o mês de agosto, quando as associações desportivas, 

utilizadoras das Piscinas, poderiam arranjar alternativas/soluções, 

ao ar livre, para a prática desportiva, devendo as intervenções serem 

pensadas de acordo com os utilizadores. ----------------------------- 

Neste contexto, solicita informação do motivo que leva à necessidade 

de encerrar as piscinas, no período de 07.10.2019 a 10.11.2019, e se 

as obras de requalificação, em curso, se justificam, face à iminência 

do início da construção das novas piscinas municipais cobertas. ----- 

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

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

Eng. Victor Augusto Costa Santos, tendo, sobre a matéria, referido que 

o prazo é relativo, tendo em conta que ainda é necessário a Autarquia 

elaborar os projetos de especialidades e promover a abertura do 

procedimento concursal público, e, que, acrescentando o prazo de 

execução da empreitada, tendente à construção das novas piscinas 

municipais, poderá demorar, aproximadamente, 2 anos. ---------------- 

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

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

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

1 – Os procedimentos da empreitada para a requalificação das piscinas 

municipais cobertas, tiveram início em janeiro, do corrente ano. ---- 

2 – Tendo em consideração a idade do equipamento, em causa, houve a 

necessidade de definir um projeto técnico, com as necessidades 

efetivas de reparação/substituição e/ou manutenção, tendo em conta as 

especificidades dos equipamentos existentes na piscina municipal, tais 

como bombas de água, permutadores, cilindros, etc. ------------------ 

3 – O início das obras de requalificação, estava previsto para o mês 

de agosto último, o que não se verificou, por vários motivos, alheios 

a vontade do Município, designadamente por algumas empresas da 

especialidade se encontrarem encerradas, para férias, ou por falta de 

materiais. --------------------------------------------------------- 

4 – A falta de manutenção dos equipamentos, instalados nas piscinas 

municipais, durante os últimos 16 anos, deteriorou-os. -------------- 

5 – Foi, então, decidido executar as obras de requalificação, neste 

período – outubro/novembro -, pelo facto de as mesmas, se encontrarem 

com constantes interrupções no seu normal funcionamento, por avarias 

dos equipamentos, sendo a mais relevante a da bomba de água. -------- 

6 – Outro factor que contribuiu, para a realização das obras, foi as 

constantes queixas pelo mau funcionamento dos equipamentos, reportadas 

pelas associações que utilizam tal infraestrutura desportiva. ------- 

7 – O investimento com as obras de requalificação das piscinas 

municipais, é de aproximadamente 30 mil euros. ---------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo, sobre a matéria, 

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

1 – É sua opinião que lhe parece exagerado afirmar que, durante os 

últimos 16 anos, não se fez qualquer manutenção nas piscinas 

Municipais. -------------------------------------------------------- 

2 – Recorda ao Executivo Municipal que, todos os anos, antes do período 

escolar, as Piscinas Municipais eram intervencionadas, ou seja, eram 

limpas, higienizadas e realizados os trabalhos de reparação/manutenção 

necessários. ------------------------------------------------------- 

3 – Poderá ser questionada a dimensão da intervenção realizada mas, a 

mesma, sempre ocorreu. ---------------------------------------------- 

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

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

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

1 – A sua afirmação, relativa aos últimos 16 anos, de ausência de 

manutenção, refere-se, em concreto, às bombas de água, que deveriam 

ser duas e só uma estava em funcionamento, tal como os cilindros, e à 

ausência de limpeza dos permutadores de calor e dos ventiladores. --- 

2 – Durante o mês de agosto, os serviços municipais, estiveram a 

realizar as operações de limpeza e higienização, como é habitual, e 

procederam, ainda, à colocação de uma máquina para a emissão de 

fatura/recibo. ----------------------------------------------------- 

3 – Neste contexto, a justificação, para o investimento de, 

aproximadamente, 30 mil euros, nas obras de requalificação da piscina, 

é para as manter em pleno funcionamento, até que as novas estejam 

concluídas, e, segundo informação avançada pelo Presidente da Câmara, 

as mesmas poderão ter um custo de cerca de 5 milhões de euros. ------  

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 30 de setembro de 2019. ------------------------ 

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

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

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

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

não ter estado presente na reunião da Câmara Municipal titulada pela 

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. ERROS E OMISSÕES - CONCURSO PÚBLICO Nº 09/SC/2019 – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EE E ETAR. -------- 

Foi presente o relatório identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove, pelas 

dez horas, no Gabinete do Chefe da Divisão de Águas e Resíduos, reuniu 

o júri designado para o procedimento identificado em epígrafe, 

constituído pelos seguintes membros:---------------------------------  
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- Presidente: Eng.º Delmar 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.-------------  

A reunião teve por fim analisar os pedidos de esclarecimento, no âmbito 

do procedimento “Concurso Público nº 9/SC/2019 – Prestação de serviços 

de operação, manutenção e conservação de EE e ETAR”, apresentados 

pelas seguintes empresas:-------------------------------------------- 

- AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A.;----- 

- Luságua – Serviços Ambientais, S.A.;------------------------------- 

- Biosmart – Soluções Ambientais, S.A.;------------------------------ 

- Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.--------------------------------- 

Alguns pedidos de esclarecimento apresentados pelas referidas empresas 

que deram entrada na plataforma eletrónica “Vortal” dentro do prazo 

estabelecido no nº1 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos 

foram pelo júri considerados erros e omissões. ---------------------- 

Nalguns casos os concorrentes estão a solicitar informação adicional 

(sendo que algumas delas pudessem  ter sido esclarecidas se as firmas 

tivessem utilizado a possibilidade de visita ao local das ETAR e EESAR) 

que o júri considerou ajudarem a formar a proposta e a  esclarecer as 

dúvidas levantadas-------------------------------------------------- 

ERROS e OMISSÕES----------------------------------------------------- 

Ponto 1------------------------------------------------------------- 

Pedido apresentado pela empresa “AGS – Administração e Gestão de 

Sistemas de Salubridade, S.A.”--------------------------------------- 

3. Programa do Procedimento, Anexo III------------------------------- 

É entendimento do concorrente que o preço global, para cada lote, será 

obtido segundo a fórmula:-------------------------------------------- 

PGlobal = 23,5 x Σ (PEEAR + PAR)------------------------------------- 

Onde:--------------------------------------------------------------- 

PGlobal representa o preço da proposta para o prazo da aquisição de 

serviços €---------------------------------------------------------- 

PEEAR representa o custo mensal em euros relativo à aquisição de 

serviços das atividades de exploração dos subsistemas elevatórios 

abrangidos pelo lote em causa.--------------------------------------- 

PAR representa o custo mensal em euros relativo à aquisição de serviços 

das atividades de exploração dos subsistemas de ETARs abrangidos pelo 

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

É correto o entendimento?-------------------------------------------- 

Pedido apresentado pela empresa “Luságua – Serviços Ambientais, S.A”- 

2. No Anexo III do Programa de Procedimento, a fórmula para o cálculo 

do preço apresenta um erro, solicita-se correção:-------------------- 

Pedido de esclarecimento apresentado pela empresa “Biosmart – Soluções 

Ambientais, S.A.”--------------------------------------------------- 

1.1 No anexo III do PP, a fórmula do preço global é------------------ 

a) Tendo a prestação de serviços o prazo de 23 meses e entendendo que 

PEESAR e PAR correspondem ao somatório do preço anual unitário das 

instalações Pn, respetivamente, das estações elevatórias e ETAR, 

solicita-se correção da fórmula para Pglobal = 2 x (PEESAR + PAR)---- 

Pedido apresentado pela empresa “Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.” 

1.A fórmula apresentada no modelo de proposta de preço, 

disponibilizado no anexo III, do Programa de Procedimento, representa 

o preço da proposta para 3 anos. Uma vez que o contrato terá a duração 

de 23 meses e meio, solicita-se correção deste anexo.---------------- 

RESPOSTA------------------------------------------------------------ 

No anexo III do Programa de Procedimentos onde se lê PGlobal = 3 x Σ 

(PEEAR + PAR)-------------------------------------------------------- 
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devesse ler PGlobal = 23,5 x Σ (PEEAR + PAR)------------------------- 

● Para o Lote I  

PEESAR = ∑ Pn  

PAR = ∑ Pn  

● Para o Lote II  

PEESAR = ∑ Pn  

PAR = ∑ Pn 

Pglobal         Representa o preço da proposta, para o prazo de aquisição de serviços (€). 

PEESAR          representa o custo mensal em euros relativo à aquisição de serviços das 

atividades de exploração dos subsistemas elevatórios abrangidos pelo lote em causa. 

PAR 
representa o custo mensal em euros relativo à aquisição de serviços das atividades 

de exploração dos subsistemas de ETARs abrangidos pelo lote em causa 

 Pn Representa o preço mensal de cada uma das instalações desagregado conforme o indicado 

no ANEXO V  

Ponto 2------------------------------------------------------------- 

Pedido apresentado pela empresa “AGS – Administração e Gestão de 

Sistemas de Salubridade, S.A.”--------------------------------------- 

4 Programa do Procedimento, Anexo IV--------------------------------- 

Solicita-se a retificação do quadro de caudais tendo em conta que:--- 

4.2.1. O objeto do contrato não inclui sistemas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

Pedido apresentado pela empresa “Luságua – Serviços Ambientais, S.A”- 

3. Solicita-se envio dos caudais mensais ou anuais de cada instalação, 

uma vez que os que são apresentados no Anexo IV não são visíveis devido 

à digitalização.----------------------------------------------------  

Pedido apresentado pela empresa “Biosmart – Soluções Ambientais, S.A.” 

2.13 Solicita-se o fornecimento do anexo IV do PP em formato editável, 

para efeitos de resposta à alínea b) do n.º 2 da cláusula 17.3 do PP, 

que solicita a submissão da Lista de Preços e Quantidades em formato 

editável.----------------------------------------------------------- 

Pedido apresentado pela empresa “Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.”- 

2. No artigo 4.4 do Programa de Procedimento, são mencionadas 51 ETAR 

(24 para o Lote I e 27 para o Lote 2), enquanto que na tabela 

disponibilizada no anexo IV, do mesmo documento, constam apenas 47 

ETAR para os dois lotes. Deste modo, solicita-se clarificação deste 

assunto e, caso necessário, a correção do referido anexo.------------ 

Ainda relativamente ao Anexo IV (lista de preços unitários) do Programa 

de Procedimento, solicita-se a sua divisão por lotes e a 

disponibilização em formato editável.-------------------------------- 

RESPOSTA:----------------------------------------------------------- 

Os ficheiros referem-se a ETAR e EESAR------------------------------- 

De modo a responder ao solicitado apresentam-se os dados de 2018  e 

2019 para as ETAR e os dados de 2018 para as EESAR------------------- 

Serão disponibilizados em formato editável. Não se vê a necessidade 

de dividir o mapa por lotes-----------------------------------------  

Dados de 2018-------------------------------------------------------- 

ETAR m3 
janeir

o 

fever

eiro março 

abri

l maio junho julho 

agost

o 

setem

bro 

outub

ro 

novem

bro 

dezem

bro 

TOTAL 

ETAR 

Adães 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

120,0

0 

130,0

0 

130,0

0 

109,6

0 

110,2

3 
599,83 

Águas Frias 600,00 
542,0

0 

610,0

0 

488,

00 

529,

60 

493,6

0 

515,0

0 

710,0

0 

486,0

0 

437,4

0 

393,6

6 

390,0

0 
6195,26 

Anelhe 660,00 
596,0

0 

662,0

0 

529,

60 

551,

00 

502,3

0 

530,0

0 

750,0

0 

500,0

0 

450,0

0 

405,0

0 

410,0

0 
6545,90 

Bobadela de 

Monforte 
270,00 

244,0

0 

273,0

0 

218,

40 

229,

00 

197,0

0 

225,0

0 

325,0

0 

198,0

0 

178,2

0 

160,3

8 

170,1

0 
2688,08 

Bóbeda 555,00 
501,0

0 

556,0

0 

444,

80 

480,

00 

471,0

0 

465,0

0 

635,0

0 

460,0

0 

414,0

0 

372,6

0 

390,0

0 
5744,40 
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Bustelo 540,00 
472,5

0 

545,0

0 

436,

00 

471,

00 

459,0

0 

456,0

0 

650,0

0 

450,0

0 

243,5

0 

5727,

00 

5370,

64 
15820,64 

Carvela 1 390,00 
350,0

0 

395,0

0 

316,

00 

310,

00 

300,0

0 

305,0

0 

465,0

0 

300,0

0 

270,0

0 

243,0

0 

260,0

0 
3904,00 

Carvela 2 315,00 
284,5

0 

330,0

0 

264,

00 

291,

00 

272,6

0 

280,0

0 

455,0

0 

273,0

0 

245,7

0 

221,1

6 

230,5

0 
3462,46 

Casas de 

Monforte 

1130,0

0 

1020,

00 

1133,

00 

906,

40 

920,

00 

878,0

0 

910,0

0 

1450,

00 

875,0

0 

787,5

0 

708,7

5 

745,6

0 
11464,25 

Castelões 950,00 
858,0

0 

952,0

0 

761,

60 

801,

00 

721,0

0 

785,0

0 

1200,

00 

675,0

0 

607,5

0 

546,7

5 

573,7

5 
9431,60 

Cela 1 156,00 
150,0

0 

157,0

0 

125,

60 

130,

00 

125,6

0 

120,0

0 

185,0

0 

119,0

0 

107,1

0 
96,39 

101,1

5 
1572,84 

Cela 2 280,00 
253,0

0 

282,0

0 

225,

60 

240,

00 

234,0

0 

230,0

0 

326,0

0 

210,0

0 

189,0

0 

170,1

0 

178,5

0 
2818,20 

France 129,00 
116,0

0 

130,0

0 

104,

00 

110,

00 

101,0

0 

110,0

0 

175,0

0 

100,0

0 
90,00 81,00 

126,5

0 
1372,50 

Lamadarcos 500,00 
452,0

0 

510,0

0 

408,

00 

426,

00 

399,0

0 

410,0

0 

580,0

0 

390,0

0 

351,0

0 

315,9

0 

331,5

0 
5073,40 

Mairos 440,00 
397,0

0 

445,0

0 

381,

00 

369,

00 

369,0

0 

370,0

0 

500,0

0 

350,0

0 

3011,

00 

4322,

00 

2814,

97 
13768,97 

Moreiras 550,00 
496,8

0 

580,0

0 

545,

00 

560,

00 

498,4

0 

540,0

0 

595,0

0 

490,0

0 

441,0

0 

396,9

0 

416,5

0 
6109,60 

Noval 135,00 
122,0

0 

140,0

0 

112,

00 

120,

00 

109,0

0 

115,0

0 

185,0

0 

106,0

0 
95,40 85,86 

117,9

8 
1443,24 

Oucidres 230,00 
207,7

4 

245,0

0 

196,

00 

212,

00 

199,6

0 

208,0

0 

345,0

0 

195,0

0 

175,5

0 

157,9

5 

1675,

75 
4047,54 

Paradela de 

Monforte 
970,00 

876,0

0 

975,0

0 

780,

00 

805,

00 

784,0

0 

785,0

0 

1210,

00 

780,0

0 

702,0

0 

631,0

0 

663,0

0 
9961,00 

Pastoria 895,00 
808,0

0 

898,0

0 

718,

40 

860,

00 

821,0

0 

832,0

0 

1120,

00 

795,0

0 

787,0

0 

780,0

0 

747,6

5 
10062,05 

Rebordondo 

1 
39,00 35,20 44,00 

35,2

0 

38,1

0 
35,20 37,00 51,00 35,20 31,68 28,51 29,92 440,01 

Rebordondo 

2 
800,00 

723,0

0 

805,0

0 

644,

00 

685,

00 

597,0

0 

668,0

0 

1050,

00 

595,0

0 

535,5

0 

481,9

5 

505,7

5 
8090,20 

Roriz 860,43 
476,2

0 

3417,

79 

2864

,52 

774,

12 

894,4

7 

878,6

2 

955,6

4 

476,8

5 

453,4

9 

408,1

4 

1227,

68 
13687,95 

Santa Cruz 

da 

Castanheira 

860,00 
777,0

0 

869,0

0 

695,

20 

726,

00 

684,0

0 

690,0

0 

995,0

0 

608,0

0 

547,2

0 

492,4

8 

516,8

0 
8460,68 

Santo 

António de 

Monforte 

600,00 
541,9

0 

630,0

0 

504,

00 

568,

00 

509,1

0 

540,0

0 

635,0

0 

485,0

0 

436,5

0 

392,8

5 

412,2

5 
6254,60 

Sanjurge 480,00 
433,0

0 

485,0

0 

388,

00 

401,

00 

380,0

0 

390,0

0 

550,0

0 

380,0

0 

585,0

0 

1968,

00 

1966,

38 
8406,38 

São Julião 

de 

Montenegro 

845,00 
763,2

0 

850,0

0 

680,

00 

741,

00 

691,0

0 

720,0

0 

985,0

0 

595,0

0 

535,5

0 

481,9

5 

505,7

5 
8393,40 

São Vicente 

da Raia 1 
340,00 

307,0

0 

342,0

0 

273,

60 

290,

00 

281,0

0 

275,0

0 

402,0

0 

238,0

0 

214,2

0 

192,7

8 

202,3

0 
3357,88 

São Vicente 

da Raia 2 
147,00 

133,0

0 

148,0

0 

118,

40 

130,

00 

127,0

0 

120,0

0 

195,0

0 

113,0

0 

101,7

0 
91,53 96,05 1520,68 

Seara Velha 540,00 
478,0

0 

542,0

0 

433,

60 

461,

00 

427,0

0 

440,0

0 

998,1

9 

486,5

8 

226,6

2 

457,6

6 

417,3

2 
5907,97 

Soutelinho 

da Raia 1 
263,00 

237,5

0 

270,0

0 

216,

00 

232,

00 

203,0

0 

220,0

0 

325,0

0 

198,0

0 

178,2

0 

160,3

8 

168,3

0 
2671,38 

Soutelinho 

da Raia 2 
243,00 

219,5

0 

250,0

0 

200,

00 

219,

00 

203,0

0 

210,0

0 

330,0

0 

188,0

0 

169,2

0 

152,2

8 

159,8

0 
2543,78 

Soutelo 1 32,88 35,56 
700,3

4 

653,

43 

270,

51 

252,1

0 

185,2

4 

164,2

0 

111,2

9 
63,46 57,11 

149,8

4 
2675,96 

Soutelo 2 
1100,0

0 

993,5

0 

1250,

00 

1000

,00 

1090

,00 

998,0

0 

985,0

0 

1510,

00 

890,0

0 

801,0

0 

720,9

0 

756,5

0 
12094,90 

Souto Velho 270,00 
243,9

0 

290,0

0 

232,

00 

246,

00 

229,0

0 

231,0

0 

295,0

0 

217,0

0 

195,3

0 

175,7

7 

184,4

5 
2809,42 

Travancas 
1050,0

0 

948,0

0 

1052,

00 

841,

60 

901,

00 

811,0

0 

875,0

0 

1390,

00 

755,0

0 

679,5

0 

611,5

5 

641,7

5 
10556,40 

Tresmundes 262,00 
237,0

0 

265,0

0 

212,

00 

240,

00 

218,0

0 

230,0

0 

315,0

0 

199,0

0 

179,1

0 

161,1

9 

169,1

5 
2687,44 

Vila Frade 420,00 
379,0

0 

424,0

0 

339,

20 

354,

00 

302,3

0 

345,0

0 

490,0

0 

287,0

0 

258,3

0 

232,4

7 

243,9

5 
4075,22 

Vila Meã da 

Raia 
158,58 

507,6

3 

1115,

00 

800,

27 

699,

97 

176,9

6 
91,10 

325,3

6 
89,20 

146,2

0 

131,2

6 
91,78 4333,31 
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Vilarelho 

da Raia 
198,00 

190,0

0 

1020,

00 

6903

,00 

9337

,67 

11743

,60 

4899,

72 

3445,

71 

4242,

27 

6662,

73 

17094

,54 

6765,

78 
72503,02 

Vilarinho 

das 

Paranheiras 

1 

675,00 
609,7

0 

680,0

0 

544,

00 

581,

00 

532,1

0 

550,0

0 

770,0

0 

505,0

0 

454,5

0 

409,0

5 

429,2

5 
6739,60 

Vilarinho 

das 

Paranheiras 

2 

493,00 
445,3

0 

510,0

0 

408,

00 

441,

00 

408,2

0 

410,0

0 

698,0

0 

378,0

0 

340,2

0 

306,1

8 

321,3

0 
5159,18 

Vilarinho 

da Raia 
57,00 86,07 

120,0

0 

749,

07 

413,

68 

401,2

0 

405,0

0 

796,3

3 

401,2

0 
5,78 

210,7

8 

439,1

9 
4085,30 

Vilas Boas 

1 
235,00 

212,0

0 

236,0

0 

188,

80 

195,

00 

189,0

0 

188,8

0 

304,0

0 

179,0

0 

161,1

0 

144,9

0 

152,1

5 
2385,75 

Vilas Boas 

2 
495,00 

447,0

0 

496,0

0 

396,

80 

405,

00 

346,0

0 

395,0

0 

595,0

0 

321,0

0 

288,9

0 

260,1

0 

272,8

5 
4718,65 

Vilela do 

Tâmega 1 
850,00 

768,0

0 

854,0

0 

683,

20 

704,

00 

677,0

0 

690,0

0 

995,0

0 

546,0

0 

491,4

0 

442,2

6 

464,1

0 
8164,96 

Vilela do 

Tâmega 2 
780,00 

704,5

0 

790,0

0 

632,

00 

661,

00 

578,0

0 

620,0

0 

903,0

0 

452,0

0 

406,8

0 

366,1

2 

632,1

0 
7525,52 

TOTAL MÊS 
22788,

89 

20678

,20 

28273

,13 

2959

6,29 

3021

9,65 

30829

,33 

24480

,48 

32329

,43 

21723

,59 

24731

,86 

42448

,09 

33636

,53 
 

              

EESAR m3 
janeir

o 

fever

eiro março 

abri

l maio junho julho 

agost

o 

setem

bro 

outub

ro 

novem

bro 

dezem

bro 

TOTAL 

ETAR 

EE da 

Madalena 9 

(Trancada) 

2700,0

0 

1006,

06 

1900,

50 

2100

,00 

2600

,00 

2900,

00 

1500,

00 

1500,

00 

1400,

00 

1200,

00 

2500,

00 

2000,

00 
23306,56 

EE da 

Madalena 1 

(Infantário

) 

3700,0

0 

2506,

06 

2900,

50 

2100

,00 

2600

,00 

2900,

00 

2500,

00 

2500,

00 

2400,

00 

2200,

00 

3500,

00 

3301,

01 
33107,57 

EE da 

Madalena 2 

(Codessais) 

1700,0

0 

1006,

06 

1900,

50 

2100

,00 

2600

,00 

2900,

00 

2500,

00 

2500,

00 

2400,

00 

1835,

40 

2500,

00 

2000,

00 
25941,96 

EE da 

Madalena 3 

(Marmeleiro

) 

2980,0

0 

1306,

06 

1900,

50 

2395

,00 

2890

,36 

2900,

00 

1920,

00 

1999,

56 

1998,

56 

2050,

68 

2770,

00 

2890,

00 
28000,72 

EE da 

Madalena 4 

(Lameirão) 

3850,0

0 

2506,

06 

2980,

50 

2595

,00 

2700

,00 

2900,

00 

2700,

00 

2700,

00 

2700,

53 

2871,

00 

3500,

00 

3301,

01 
35304,10 

EE da 

Madalena 5 

(Casa Azul) 

4850,0

0 

3506,

06 

4980,

50 

4595

,00 

3829

,48 

4156,

00 

3980,

00 

3999,

00 

3980,

53 

3971,

00 

4500,

00 

4301,

01 
50648,58 

EE da 

Madalena 6 

(Lage Trás) 

1639,6

7 

1100,

44 

1250,

00 

1160

,00 

1189

,00 

1217,

00 

1220,

00 

1230,

00 

1163,

24 

1380,

00 

1350,

00 

1878,

88 
15778,23 

EE da 

Madalena 8 

(Cegonha) 

72,00 48,00 65,45 
81,0

0 

77,0

0 
76,00 78,00 71,00 73,00 77,00 79,00 77,00 874,45 

EE de 

Moreiras 1 
10,00 6,00 9,80 8,00 8,31 10,00 12,00 8,00 8,00 10,00 8,00 10,89 109,00 

EE de 

Moreiras 2 
553,00 

398,0

0 

542,6

0 

501,

00 

485,

00 

542,0

0 

493,0

0 

469,0

0 

542,0

0 

481,0

0 

486,0

0 

508,0

0 
6000,60 

EE de 

Faiões 

3450,0

0 

3306,

06 

3780,

50 

3395

,00 

3829

,48 

3956,

00 

3980,

00 

2999,

00 

3980,

53 

2971,

00 

3500,

00 

3538,

02 
42685,59 

EE da 

Granjinha 

1539,6

7 

1000,

44 

1150,

00 

1060

,00 

1089

,00 

1117,

00 

1279,

34 

1003,

23 

1163,

24 

1185,

89 

1112,

78 

1378,

78 
14079,37 

EE de 

Valdanta 

(Casino) 

10850,

00 

8506,

06 

8980,

50 

1059

5,00 

8829

,48 

8236,

66 

10798

,00 

11999

,00 

7980,

53 

8971,

00 

9500,

00 

12301

,01 
117547,24 

EE do 

Castelo 
5,00 3,00 5,00 5,00 3,00 5,00 6,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,52 55,52 

EE da 

Madalena 7 

( Lage 

Frente/Gali

za) 

2100,6

7 

1300,

00 

1550,

00 

1560

,00 

1520

,00 

1517,

00 

1550,

00 

1640,

00 

1400,

00 

1580,

00 

1600,

00 

2000,

00 
19317,67 

EE de 

Paradela de 

Monforte 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EE de 

Bustelo 

1539,6

7 

1100,

44 

1150,

00 

1160

,00 

1189

,00 

1117,

00 

1120,

00 

1130,

00 

1163,

24 

1280,

00 

1350,

00 

1764,

67 
15064,02 
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EE de Santo 

António de 

Monforte 

573,00 
418,0

0 

562,6

0 

511,

00 

505,

00 

552,0

0 

503,0

0 

489,0

0 

562,0

0 

501,0

0 

506,0

0 

572,0

0 
6254,60 

EE de 

Valverde 
81,00 78,00 89,00 

85,0

0 

82,0

0 
81,00 86,00 71,00 84,00 82,00 81,00 80,00 980,00 

EE do Pátio 

das 

Cantigas 

6,90 5,90 6,80 5,08 5,60 5,10 6,00 6,20 5,50 5,80 5,60 5,52 70,00 

EE de Casas 

dos Montes 
4,01 3,12 4,89 4,68 2,78 4,62 5,45 4,56 3,65 4,87 3,78 4,59 51,00 

EE da Rua de 

Santo 

António 

15,00 12,00 9,80 8,00 
13,6

9 
10,00 14,69 14,50 15,00 11,89 15,00 18,89 143,46 

EE da Rua 

das Flores 

Outeiro 

Seco 

15,00 12,00 9,80 8,00 
13,6

9 
10,00 14,69 14,50 15,00 2,00 15,00 18,89 133,57 

EE de Vale 

da Pala- 

Soutelo 

            0,00 

TOTAL MÊS 
42234,

59 

29133

,82 

35729

,74 

3603

1,76 

3606

1,87 

37112

,38 

36266

,17 

36352

,55 

33042

,55 

32676

,53 

38886

,16 

41955

,69 
435453,81 

Dados 2019---------------------------------------------------------- 

ETAR m3 janeiro fevereiro março abril maio junho 

Adães 487,37 11214,63 122,45 14,33 11,18 18,64 

Águas Frias 402,00 363,00 407,00 307,27 496,15 213,48 

Anelhe 414,00 374,00 419,00 316,32 510,77 219,77 

Bobadela de Monforte 174,30 157,40 179,10 135,21 218,33 93,94 

Bóbeda 403,00 364,00 411,00 310,28 501,02 215,58 

Bustelo 4994,99 7305,70 4838,17 3652,57 5897,89 2537,69 

Carvela 1 267,40 241,50 271,30 204,82 330,72 142,30 

Carvela 2 240,30 217,00 244,40 184,51 297,93 128,19 

Casas de Monforte 763,80 689,88 765,60 577,99 933,29 401,57 

Castelões 583,10 526,70 586,50 442,78 714,96 307,63 

Cela 1 109,90 99,26 115,39 87,11 140,66 60,52 

Cela 2 187,60 169,44 189,20 142,84 230,64 99,24 

France 128,80 116,33 131,20 99,05 159,94 68,82 

Lamadarcos 342,90 309,72 346,70 261,74 422,64 181,85 

Mairos 2312,50 2760,00 5075,89 1461,47 1678,11 1541,23 

Moreiras 439,45 396,92 434,93 328,35 530,19 228,13 

Noval 122,90 111,00 124,20 92,76 151,40 65,14 

Oucidres 173,20 156,44 176,60 133,32 215,28 96,63 

Paradela de Monforte 689,23 622,53 681,13 424,13 701,23 387,51 

Pastoria 751,00 678,00 759,00 573,01 925,25 398,11 

Rebordondo 1 32,10 28,99 31,90 24,06 38,89 16,73 

Rebordondo 2 521,30 470,85 524,50 395,97 639,38 275,11 

Roriz 597,24 532,38 453,49 1504,91 599,49 576,93 

Sanjurge 5356,80 4838,40 5386,50 1801,68 2909,92 1251,75 

Santa Cruz da Castanheira 548,90 495,78 551,80 416,58 672,66 289,43 

Santo António de Monforte 434,20 392,18 439,10 331,50 535,28 230,31 

São Julião de Montenegro 541,30 488,92 539,40 407,22 657,55 282,92 

São Vicente da Raia 1 214,90 194,10 218,40 164,88 266,24 114,55 
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São Vicente da Raia 2 101,40 91,59 102,30 77,23 124,71 53,66 

Seara Velha 4130,58 5279,20 3118,75 2850,23 3149,92 2867,27 

Seixo 125,60 113,45 127,20 96,03 155,06 66,72 

Soutelinho da Raia 1 175,30 158,34 176,20 133,02 214,79 92,42 

Soutelinho da Raia 2 165,23 149,24 161,32 121,79 196,65 84,61 

Soutelo 1 81,23 126,82 63,46 487,16 251,99 108,40 

Soutelo 2 765,90 691,78 763,50 576,40 930,73 400,47 

Souto Velho 191,30 172,79 193,90 146,38 236,37 101,70 

Travancas 675,94 610,53 657,49 496,40 801,55 344,88 

Tresmundes 172,69 155,98 169,98 128,33 207,21 89,16 

Vila Frade 253,89 229,32 249,38 188,27 304,00 130,80 

Vila Meã da Raia 141,89 128,16 138,26 104,38 168,54 72,52 

Vilarelho da Raia 10626,98 6035,30 6398,96 4830,89 8675,22 5739,46 

Vilarinho das Paranheiras 1 445,36 402,26 438,63 331,14 534,7 230,07 

Vilarinho das Paranheiras 2 341,23 308,21 338,12 255,26 412,18 177,35 

Vilarinho da Raia 917,50 415,30 5776,50 358,57 474,12 226,39 

Vilas Boas 1 160,19 144,69 159,11 120,12 193,96 83,46 

Vilas Boas 2 285,16 257,56 281,56 212,56 343,23 147,68 

Vilela do Tâmega 1 493,45 445,70 491,07 370,73 598,63 257,57 

Vilela do Tâmega 2 631,08 570,01 629,82 475,48 767,77 330,35 

TOTAL MÊS 42629,01 39586,65 44736,91 27142,70 40117,14 22029,99 

Ponto 3------------------------------------------------------------- 

Pedido apresentado pela empresa “Luságua – Serviços Ambientais, S.A”- 

7. Solicita-se histórico da produção de resíduos, nomeadamente, 

gradados, areias, gorduras e lamas.---------------------------------- 

Pedido apresentado pela empresa “Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.”- 

16 Solicita-se o envio do histórico por instalação de:--------------- 

• Quantidade de resíduos (gradados, areias, gorduras e lamas) 

produzidos;--------------------------------------------------------- 

Resposta:----------------------------------------------------------- 

Os dados que dispomos são a quantidades de gradados------------------ 

Quantidad

e de 

gradados 

e de 

lamas 

durante o 

ano de 

2018 

janei

ro 

fever

eiro 
março abril maio junho julho 

agost

o 

setem

bro 

outub

ro 

novemb

ro 

dezemb

ro 

TOTAL 

ANUAL 

Águas 

Frias 
75 64 70 87 57 60 91 105 69 70 71 71 

751 

Anelhe 51 39 53 45 48 29 45 48 46 52 48 40 454 

Bobadela 65 45 50 56 40 41 52 64 46 51 53 50 503 

Bobeda 56 47 60 36 45 31 53 45 46 40 48 33 437 

Carvela 1 48 38 35 25 44 21 36 30 36 44 41 38 350 

Carvela 2 41 25 27 24 40 18 31 29 35 43 31 30 308 

Casas de 

Monforte 
81 53 91 101 65 54 89 114 75 75 70 65 

799 

Casteloes 68 57 57 39 58 32 45 82 44 53 35 35 480 

Cela 1 33 25 30 21 31 15 25 31 26 34 29 23 265 
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Cela 2 23 18 22 18 26 11 24 18 20 27 18 19 203 

France 33 28 26 25 39 20 28 30 27 39 30 30 294 

Lamadarco

s 
27 32 26 37 29 15 37 47 31 31 23 33 

309 

Noval 43 23 20 22 28 11 26 31 20 23 20 23 224 

Oucidres 36 23 34 41 33 36 53 43 42 41 52 42 417 

Paradela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pastoria 79 59 95 74 67 44 76 101 66 80 69 51 723 

Rebordond

o 1 
111 92 127 106 112 68 91 83 73 90 84 62 

896 

Rebordond

o 2 
37 30 52 46 36 22 34 37 28 38 32 25 

350 

Roriz 69 53 40 60 47 37 71 95 55 55 55 66 581 

Mercado 

do Gado 
170 140 150 150 180 90 290 390 160 320 300 230 

2260 

Santa 

Cruz 
54 43 47 42 48 37 64 92 60 61 52 51 

554 

Santo 

Antonio 
58 44 42 69 28 29 32 63 37 38 31 35 

404 

S.Juliao 44 39 64 38 53 31 33 38 36 47 38 88 466 

S.Vicente 

1 
62 39 41 53 38 20 32 43 45 45 44 39 

400 

S.Vicente 

2 
26 22 18 19 13 10 21 21 17 16 15 36 

186 

Soutelo 1 55 35 36 30 43 23 35 46 40 44 29 35 361 

Soutelo 2 52 24 37 26 37 17 30 43 31 34 24 28 307 

Soutelinh

o 1 
36 33 39 23 32 17 31 37 24 35 22 25 

285 

Soutelinh

o 2 
40 30 21 24 37 22 23 35 31 38 28 26 

285 

Souto 

Velho 
41 29 45 45 47 23 55 42 39 38 53 31 

418 

Tresmunde

s 
58 48 59 38 66 27 36 50 42 58 48 48 

472 

Torre 

Moreiras 
62 50 31 34 55 30 35 43 37 53 42 42 

402 

Travancas 81 60 52 65 65 57 72 66 73 73 71 59 653 

Vilas 

Boas 1 
26 21 38 27 30 20 34 36 22 29 21 26 

283 

Vilas 

Boas 2 
28 20 35 22 29 19 29 29 26 24 17 21 

251 

Vilarinho 

1 
72 50 66 54 55 32 61 63 55 50 58 32 

526 

Vilarinho 

2 
68 46 58 53 57 30 58 68 43 47 50 43 

507 

Vila 

Frade 
18 29 28 38 32 21 34 55 45 43 27 37 

360 

Vilela 1 58 46 58 40 64 34 61 75 60 71 64 50 577 

Vilela 2 56 39 52 39 50 27 45 50 44 58 46 34 445 

Seixo 17 16 12 13 12 10 14 32 21 19 14 18 51 

Abobeleir

a/Casino 
97 94 109 76 84 62 94 152 67 80 84 70 

1069 

Bustelo 33 35 55 37 35 28 29 33 26 22 25 25 383 

Casas dos 

Montes 
14 13 18 18 13 11 17 14 17 13 14 14 

176 

Castelo 18 15 16 15 13 10 14 13 12 12 12 12 162 

Faiões 19 18 23 19 19 17 14 20 16 14 18 18 215 

Madalena 

1 

(Infantár

io) 

42 21 35 27 20 21 20 22 25 23 22 20 

298 
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Madalena 

2 

(Codessai

s) 

26 20 25 21 18 17 18 24 20 18 22 22 

251 

Madalena 

3 

(Marmelei

ro) 

31 21 24 24 34 17 24 31 36 23 21 26 

312 

Madalena 

4 

(Lameirão

) 

47 51 74 49 49 35 44 60 47 52 52 36 

596 

Madalena 

5 (Casa 

Azul) 

52 69 60 47 29 36 41 39 59 46 42 45 

565 

Madalena 

6 (Lage e 

Lage 

Trás) 

36 26 33 36 31 22 28 30 21 31 24 25 

343 

Madalena 

7 (Lage e 

Lage 

Frente/Ga

liza) 

44 37 57 59 51 45 60 64 52 57 53 40 

619 

Madalena 

8 

(Cegonha) 

16 16 24 22 15 17 21 19 20 14 15 16 

215 

Madalena 

9 

(Trancada

) 

74 56 78 43 19 4 0 0 0 0 0 0 

274 

Moreiras 

1 
10 11 3 9 11 6 9 10 9 15 8 36 

137 

Moreiras 

2 
13 13 9 11 13 9 14 14 14 15 13 16 

154 

Paradela 

de 

Monforte 

23 17 17 27 22 14 20 27 15 14 11 17 

224 

Pátio das 

Cantigas/ 

Vidago 

10 5 9 11 11 5 8 13 7 8 8 8 

103 

Santo 

António 

de 

Monforte 

65 39 51 62 43 25 49 54 45 38 27 21 

519 

Vale da 

Pala - 

Soutelo 

8            

8 

Valdanta/ 

Granjinha 
60 59 64 47 41 42 53 62 46 49 37 40 

600 

Valverde 11 8 26 13 15 8 12 20 7 13 12 12 157 

Ponto 4------------------------------------------------------------- 

Pedido apresentado pela empresa “Biosmart – Soluções Ambientais, S.A.” 

2.17 Solicita-se a indicação do plano de controlo analítico anual das 

seguintes ETAR’s: Calvão e Casas Novas/Redondelo, cuja informação se 

encontra omissa no anexo IV do CE------------------------------------ 

2.2 De acordo com a alínea c) do ponto 5.3.1.7 do caderno de encargos, 

solicita-se indicação das instalações onde é obrigatória a 

monitorização em três locais do meio recetor, quais os parâmetros e 

periodicidades, ou no caso de monitorização pontual, indicação do 

plano de controlo analítico previsto.-------------------------------- 

Resposta:----------------------------------------------------------- 

Os três pontos serão à saída e dois pontos na linha de água. De modo 

a não ficar qualquer espécie de dúvida relativamente a quais os 

parâmetros  junta-se uma tabela com a informação requerida.---------- 

 CBO5 CQO SST Ph N P 

Águas Frias x x x x x x 
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Adães/Santa Leocádia x x x x x x 

Anelhe x x x x x x 

Bobadela de Monforte x x x x   

Bóbeda x x x x x x 

Bustelo x x x x x x 

Calvão x x x x x x 

Casas de Monforte x x x x x x 

Carvela1 x x x x x x 

Carvela2 x x x x x x 

Casas Novas/ 

Redondelo 
x x x x x x 

Castelões x x x x x x 

Cela 1 x x x x x x 

Cela 2 x x x x x x 

France x x x x   

Lamadarcos x x x x x x 

Mairos x x x x x x 

Santa Cruz da 

Castanheira 
x x x x x x 

Noval x x x x   

Oucidres x x x x x x 

Paradela de Monforte x x x x x x 

Pastoria x x x x x x 

Rebordondo (1) x x x x   

Rebordondo (2) x x x x x x 

Roriz x x x x x x 

Sanjurge x x x x x x 

São Julião de 

Montenegro 
x x x x x x 

São Vicente1 x x x x x x 

São Vicente2 x x x x x x 

Santo António de 

Monforte 
x x x x x x 

Seara Velha x x x x x x 

Seixo x x x x   

Soutelinho da Raia 1 x x x x x x 

Soutelinho da Raia 2 x x x x x x 

Soutelo 1 x x x x x x 

Soutelo 2 x x x x x x 

Souto Velho 1 x x x x   

Torre de Moreiras x x x x x x 

Travancas x x x x x x 

Tresmundes x x x x   

Vila Frade x x x x x x 

Vila Meã da Raia x x x x x x 

Vilarelho da Raia x x x x x x 

Vilarinho da Raia x x x x x x 
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Vilela do Tâmega 1 x x x x x x 

Vilela do Tâmega 2 x x x x x x 

Vilarinho das 

Paranheiras 1 
x x x x x x 

Vilarinho das 

Paranheiras 2 
x x x x x x 

Vilas Boas 1 x x x x x x 

Vilas Boas 2 x x x x x x 

Calvão x x x x x x 

Casas 

Novas/Redondelo 
x x x x x x 

Relativamente a periodicidade ela encontra-se no anexo II do caderno 

de Encargos - Cláusulas Especiais------------------------------------ 

Ponto 5------------------------------------------------------------- 

Pedido apresentado pela empresa “Biosmart – Soluções Ambientais, S.A.” 

De acordo com o anexo V do PP, na listagem dos subsistemas objeto da 

aquisição de serviços, Lote II, estão referenciadas as Fossas de Vilela 

Seca e a Fossa de Agrela, e quando se associam as instalações à 

respetiva Freguesia, já se refere apenas a Fossa de Dadim. Solicita-

se esclarecimento.-------------------------------------------------- 

Resposta:----------------------------------------------------------- 

Responde-se e corrige-se outras incongruências encontradas:--------- 

LOTE II :  EE de Abobeleira; 2 fossas de Vilela Seca; LOTE I :A fossa 

de Dadim------------------------------------------------------------ 

Freguesia de Vilarelho da Raia - EE de Vilarelho da Raia; Freguesia 

de Outeiro Seco - EE de Outeiro Seco – Rua das Flores;---------------  

Freguesia de Valdanta - EE da Granjinha; Freguesia de Santa Maria 

Maior - EE de Casa dos Montes; Freguesia de Ervededo - Fossa de 

Agrela.------------------------------------------------------------- 

Ponto 6------------------------------------------------------------- 

Pedido apresentado pela empresa AGS---------------------------------- 

Caderno de Encargos, Cláusulas Especiais, ponto 12.7----------------- 

7.1 É entendimento do concorrente que a equipa definida representa o 

total de elementos a afetar a ambos os lotes em concurso. É correto 

este entendimento?-------------------------------------------------- 

7.2 Em caso de resposta negativa solicita-se a retificação do preço 

base definido para cada lote em concurso.---------------------------- 

Pedido apresentado pela empresa LUSAGUA------------------------------ 

4. No ponto 12.7 do CE- Clausulas Especiais - Meios Humanas, referem 

que “O Responsável pelo contrato terá de estar afeto a esta prestação 

de serviços pelo menos a 50%.”, mas mais á frente onde se refere e 

descreve as categorias profissionais mínimas que terão que estar 

afetas á prestação de serviços menciona que o “Responsável da Prestação 

de Serviços a 100%.” Queiram esclarecer qual a afetação que deveremos 

considerar para o Responsável da Prestação de Serviços ”------------- 

5. Ainda no mesmo ponto, a constituição da equipa técnica a afetar é 

para ambos os lotes, ou seja (ex: 2 técnicos de operação/manutenção – 

25% em cada lote).--------------------------------------------------- 

Pedido apresentado pela empresa  BIOSMART---------------------------- 

2.9 De acordo com o ponto 12.7 do CE, solicita-se esclarecimento sobre 

se é correto o entendimento de que o responsável do contrato não 

corresponde ao Responsável da Prestação de Serviços. Apesar de haver 

referência a afetações diferentes, nota-se que, na listagem da 

constituição da equipa técnica de pessoal, não há faz referência ao 

Responsável do Contrato.--------------------------------------------- 

2.10 Ainda nos termos da redação do ponto 12.7, solicita-se 

esclarecimento se as categorias de profissionais enunciadas e 
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respetivas quantidades mínimas, que devem estar afetas à prestação de 

serviços, se aplicam como mínimas para cada lote, ou se correspondem 

às quantidades e categorias profissionais que pelo menos devem estar 

afetas ao total de ambos os lotes. No caso de essas categorias 

profissionais e suas quantidades respeitarem às totais para ambos os 

lotes, como se procede à divisão no caso de adjudicação a apenas um 

lote?--------------------------------------------------------------- 

Pedido apresentado pela empresa “Efacec Engenharia e Sistemas, S.A.”- 

13. Solicita-se as seguintes clarificações, relativamente ao artigo 

17.2 das Cláusulas Especiais, do Caderno de Encargos:---------------- 

13.1 O “Responsável pelo Contrato da Prestação de Serviços” é o mesmo 

que “Responsável pelo Contrato” e “Responsável da Prestação de 

Serviços”?---------------------------------------------------------- 

13.2 O Responsável pelo Contrato da Prestação de Serviços deverá estar 

afeto a “pelo menos 50%” ou em “permanência”?------------------------ 

13.3 Qual a função a desempenhar pelos “2 Técnicos de operação/ 

manutenção em permanência”, uma vez que existirão igualmente 2 equipas 

de dois operadores, 1 Eletromecânico e 1 Eletricista?---------------- 

Resposta:----------------------------------------------------------- 

O Responsável pelo contrato da Prestação de Serviço tem uma afetação 

50%. Neste caso como é evidente entende-se a disponibilidade a 50% 

para tratar de assuntos relacionados com o contrato e não a sua 

permanência a 50%. É função do Responsável pelo Contrato dirigir a(s) 

equipa(s) afeta(s) à Prestação de Serviços, representar o 

Adjudicatário e ser o interlocutor perante o Município de Chaves em 

todos os aspectos relacionados com os serviços contidos no âmbito do 

Caderno de Encargos-------------------------------------------------- 

As equipas de operadores fazem rotinas de todas as semanas----------- 

Os técnicos de operação/manutenção realizam operações de retificação 

de anomalias identificadas a vários níveis.-------------------------- 

O Técnico de Laboratório / Analista  e o Eletricista estarão presentes 

sempre que necessário------------------------------------------------ 

O júri verificou que na  constituição da equipa técnica de pessoal do 

Adjudicatário existe uma incoerência, pois, os técnicos de 

operação/manutenção e o Eletromecânico deverão estar disponíveis 

sempre que necessário.----------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 50º ponto 5 alínea b) deve o executivo municipal 

pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados pelo que deve 

este assunto ser agendado para a próxima reunião ordinária do Executivo 

Municipal para apreciação.------------------------------------------- 

Sequencialmente, dando cumprimento ao disposto no nº8 do artigo 50º 

do citado Código, devem ser notificados a todos os interessados do 

teor integral da deliberação que vier a ser tomada pelo executivo 

municipal----------------------------------------------------------- 

O júri-------------------------------------------------------------- 

(Delmar Fernandes, Engº)--------------------------------------------                                                                  

(Paulo Branco, Eng.º)----------------------------------------------- 

(Eva Castro, Eng.ª)------------------------------------------------- 

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

2019.10.09. --------------------------------------------------------

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2.2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO 1º SEMESTRE 2019. OFICIO N.º 

58/CA/2019. GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE CHAVES, EM, S.A. - 

Foi presente o oficio identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves ------------------ 

Perante a deliberação do Conselho de Administração da Empresa 

Municipal Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, E.M., S.A. 

na sua reunião ordinária do passado dia 03 de setembro de 2019, venho 

remeter o Relatório de Execução Orçamental do 1º semestre de 2019, 

para que sejam remetidos aos órgãos municipais para informação. ----- 

Com os melhores cumprimentos ---------------------------------------- 

A vogal do conselho de administração da GEMC, EM S.A. --------------- 

Fátima Correia Pinto. ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.10.08. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS EM VIATURA PARTICULAR. 

REQ: MARIA DE LURDES AMARO FERNANDES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

186/2019.----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

administrativos desta Autarquia Local nº 6919, de 01/08/2019, Maria 

de Lurdes Amaro Fernandes veio solicitar a assunção de 

responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao pagamento 

duma indemnização tendente a suportar as despesas relativas aos 

prejuízos sofridos na sua viatura - matrícula 57-LZ-56, marca Opel 

Corsa – e decorrentes do embate de um javali na parte frontal do 

referido veículo, quando o mesmo circulava na Estrada Municipal que 

liga Chaves – Soutelinho da Raia. ----------------------------------- 

2. Invoca, em defesa do direito reclamado, que os prejuízos devem ser 
suportados pelo Município de Chaves, uma vez que a requerente não pode 

ser responsabilizada pelo acontecimento e que existe um seguro de 

responsabilidade civil. --------------------------------------------- 

3. O requerimento inicial encontra-se instruído com 

declaração/informação de acidente de viação – E.A. 220170353 -, da 

Guarda Nacional Republicana e o orçamento referente aos custos 

associados à reparação da viatura em causa, no valor de 570,11€ 

(quinhentos e setenta euros e onze cêntimos). ----------------------- 
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4. É, pois, no âmbito dos factos acima revisitados que se apresentam, 
de seguida, as considerações que reputamos de pertinentes no caso 

individual e concreto em apreciação. --------------------------------                                                                                                

II – Do Direito ----------------------------------------------------- 

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

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

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

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

a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; --- 

b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; ---- 

c) Por danos decorrentes do exercício da função político - 

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

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

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

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

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

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

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

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

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

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

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

dano. -------------------------------------------------------------- 

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

qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica 

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

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

são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 

órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, o acidente em 
causa ocorreu devido ao atravessamento do referido animal na estrada 

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

10. A verdade é que, pese embora a interessada, Maria de Lurdes Amaro 

Fernandes, tenha sido lesada na sua dimensão patrimonial, muito 

concretamente, mediante os danos provocados na sua viatura, não é 

menos verdade que não é possível estabelecer um nexo de causal entre 
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tal facto e qualquer conduta ilícita cometida pela Autarquia e que se 

mostre idónea para provocar tal resultado. -------------------------- 

11. Sendo certo que para haver responsabilidade do agente é 

necessário que este tenha atuado de forma dolosa ou intencional, ou 

então de forma negligente. ------------------------------------------ 

12. De facto, o Município de Chaves é a entidade responsável pela 

conservação e manutenção de estradas municipais, dever que não foi 

negligenciado na situação ora colocada em crise. -------------------  

13. Contudo, no caso individual e concreto em apreciação, julgamos, 

salvo melhor opinião, que o atravessamento de um animal não constitui 

uma anomalia que justifique a presunção de que na manutenção e 

conservação da estrada em causa não foi observado o cuidado devido. 

14. Ou seja, não é razoável que o Município deva a todo o tempo, a 

menos que dispusesse de avançadíssima tecnologia e meios de 

patrulhamento em permanente deslocação à referida estrada municipal, 

com vista a detetar e capturar um qualquer animal que atravesse, a 

qualquer momento, a via de circulação, em especial, animais selvagens. 

15. Logo, não se vislumbra que haja sido omitido qualquer dever de 

cuidado por parte deste Município que permita à interessada fazer a 

imputação subjetiva do acidente. ----------------------------------- 

16. Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, não parecem estar 

reunidos, salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis 

para o apuramento de responsabilidade civil extracontratual da 

Autarquia. --------------------------------------------------------- 

III – Propostas ---------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

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

da Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente decisão 

administrativa, consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 

formulada pela requerente, não decorrendo, dos factos evidenciados, 

qualquer responsabilidade da Autarquia justificadora, a título de 

responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento de qualquer 

indemnização pelos danos provocados na sua viatura; ---------------- 

b) No cumprimento do disposto no art. 121º e ss. do CPA, deverá tal 

sentido de decisão administrativa acima proposta ser sujeita a 

audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 

dias para permitir à ora peticionária vir ao procedimento, por escrito, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão entretanto 

exarado; ----------------------------------------------------------- 

c) Decorrido o aludido prazo, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do Código do Procedimento Administrativo, da decisão que 

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

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

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

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

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

Chaves, 24 de setembro de 2019 -------------------------------------- 

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

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

Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.09.30. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES: 

 

 

1. PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES DAS ALUNAS 

LÍLIA FERNANDES VIEIRA E LARA FERNANDES VIEIRA QUE FREQUENTAM A ESCOLA 

BÁSICA DO CANEIRO- ANO LETIVO 2019/2020. INFORMAÇÃO/DDSC Nº159/SE 

Nº57/2019. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A encarregada de educação, Dalila da Costa Fernandes Vieira, através 

do requerimento em anexo, vem solicitar que nos moldes do ano letivo 

2018/2019 seja dispensada, no presente ano letivo, do pagamento das 

refeições das suas educandas Lília Fernandes Vieira, que frequenta o 

Jardim de Infância do Caneiro e Lara Fernandes Vieira que frequenta o 

3º ano na Escola EB1 do Caneiro. ------------------------------------ 

A retro mencionada encarregada de educação refere que “No ano letivo 

anterior foi-me concedido. Passo a explicar a situação: mudamos para 

esta morada, Abobeleira, em abril de 2018 e sei que as crianças desta 

aldeia beneficiam de transporte para a freguesia onde pertencem, uma 

vez que nos mudamos a meio do ano letivo e também a meio do ciclo de 

cada uma, acho que não seria benéfico a mudança de escola, pelo que 

continuarão a frequentar a escola do Caneiro, uma vez que não vão 

beneficiar do transporte gostaria de pedir que beneficiassem das 

refeições.” -------------------------------------------------------- 

II – Fundamentação ------------------------------------------------- 

No ano letivo 2017/2018, a Sr.ª Dalila da Costa Fernandes Vieira 

matriculou, as suas educandas, na Escola EB1/JI do Caneiro, 

entretanto, em abril de 2018, mudou de residência para a localidade 

da Abobeleira. ----------------------------------------------------- 

Em 26 de outubro de 2018 a encarregada de educação fez um requerimento 

a solicitar a dispensa do pagamento das refeições das suas educandas, 

relativo ao ano letivo 2018/2019, pelo facto de ser ela assumir o 

respetivo transporte. ---------------------------------------------- 

Considerando que de acordo com a INFORMAÇÃO DDSC Nº255/SE Nº107/2018, 

presente na reunião de Câmara de 13 dezembro de 2018, foi deliberado 

autorizar a dispensa de pagamento das refeições das alunas Lília 

Fernandes Vieira e Lara Fernandes Vieira, de forma a atenuar os 

encargos, da encarregada de educação, Dalila da Costa Fernandes 

Vieira, com as refeições das suas educandas, durante o ano letivo 

2018/2019; --------------------------------------------------------- 

Considerando que, para o presente ano letivo, a Lília Fernandes Vieira, 

mantém-se a frequentar o Jardim de Infância do Caneiro e a Lara 

Fernandes Vieira, passou a frequentar o 3º ano, na Escola EB1 do 

Caneiro; ----------------------------------------------------------- 

Considerando que, para o ano letivo 2019/2020, as referidas alunas ao 

residirem na localidade “Abobeleira”, a Escola de acolhimento seria a 

Escola EB1 de Valdanta e o Jardim de Infância de Chaves, uma vez que 

a valência da educação pré-escolar da escola básica de Valdanta foi 

encerrada e ambas beneficiariam de transporte e refeição gratuita; - 



                                                                F. 158 

                                                                  _____________________ 
 

Considerando que a referida encarregada de educação, ao assumir o 

encargo com o transporte para a Escola EB1/JI do Caneiro, solicita 

“beneficiar das refeições gratuitas” de forma a atenuar os referidos 

encargos, uma vez que não beneficia dos apoios da ação social escolar; 

Considerando que de acordo com a alínea hh), do ponto I, do artigo 

33.º, da Lei n.º75/22013 de 12 de Setembro, compete à Câmara deliberar 

no domínio da ação social escolar, designadamente no que respeita a 

alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a 

estudantes. -------------------------------------------------------- 

III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 

Assim, caso esta proposta mereça concordância, por parte do Sr. 

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, e em coerência com as razões de 

facto e de direito acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao 

executivo municipal que, de acordo com o disposto na alínea hh), do 

ponto I, do artigo 33º, da Lei n. º75/2013 de 12 de setembro, autorize 

a dispensa de pagamento das refeições das alunas Lília Fernandes 

Vieira, que frequenta o Jardim de Infância do Caneiro e Lara Fernandes 

Vieira, que frequenta o 3º ano na Escola EB1 do Caneiro, de forma a 

atenuar os encargos, da encarregada de educação, com as refeições das 

suas educandas, no presente ano letivo. ---------------------------- 

Posteriormente dar conhecimento à direção do Agrupamento de Escolas 

Dr. António Granjo e à referida encarregada de educação do teor da 

referida deliberação; ---------------------------------------------- 

À consideração superior, ------------------------------------------- 

Chaves, 02 de outubro de 2019 -------------------------------------- 

A Técnica Superior ------------------------------------------------- 

Lídia Pinto -------------------------------------------------------- 

Em anexo: Ofício da Encarregada de Educação ------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.10.09. -------------------------------------------------------- 

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. PROTOCOLO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES ENTRE O 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNÃO DE MAGALHÃES E O MUNICÍPIO DE CHAVES - 

ANO LETIVO 2019/2020. INFORMAÇÃO Nº171/SE Nº60/2019. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Por Despacho da Ministra da Educação, nº22 251/2005, de 25 de outubro, 

foi aprovado o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, que visa garantir 

a todas as crianças que o frequentam uma refeição equilibrada, tendo 

o Município de Chaves aderido ao referido programa, desde essa data. 

Considerando que, o fornecimento de refeições escolares aos alunos da 

Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, constitui matéria 

da competência dos Municípios; ------------------------------------- 

Considerando que para o fornecimento de refeições escolares, o 

Município de Chaves tem lançado mão de um procedimento concursal de 

prestação de serviços para o fornecimento aos estabelecimentos do 

ensino básico, através de um concurso público; --------------------- 

Considerando que no referido concurso público de fornecimento de 

refeições, sempre foi excluída a escola EB1/Jardim de Infância de 

Vidago, pelo facto de não terem condições e instalações adequadas para 

o serviço de refeições; -------------------------------------------- 
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Considerando que, para que os alunos que frequentavam o referido 

estabelecimento de ensino pudessem, também, beneficiar de uma refeição 

equilibrada, o Município de Chaves estabeleceu, desde do ano letivo 

2006/2007, protocolos com o respetivo Agrupamento; -----------------   

Considerando que, mais uma vez, no âmbito deste Programa é necessário 

realizar parceria com o Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães, 

para que os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, que funciona nas 

instalações da Escola EB23 de Vidago, e as crianças da Educação Pré-

Escolar beneficiem do referido serviço, no presente ano letivo. ---- 

Face ao exposto, tomo a liberdade de propor a V. Exa. o seguinte: -- 

1. Para apreciação e aprovação, anexa-se a minuta do respetivo 

protocolo a estabelecer com o Agrupamento de Escolas Fernão de 

Magalhães, para o fornecimento de refeições aos alunos que frequentam 

o 1º Ciclo e a Educação Pré-Escolar de Vidago; --------------------- 

2. O envio da presente proposta à Secção de Aprovisionamento, para que 

a mesma possa iniciar os processos competentes, tendentes à adoção das 

medidas preventivas em cumprimento do LCPA. ------------------------ 

3. Caso esta proposta mereça concordância, mais se propõe que a mesma 

seja presente à próxima reunião de Câmara, para deliberação, e que 

seja legitimado o Presidente da Câmara a proceder à sua assinatura, 

em representação do Município de Chaves. --------------------------- 

O encargo previsto com esta despesa é de 24.457,90€ e foi calculado 

tendo em conta o número de crianças que usufruem do serviço de 

refeições, (78 alunos com o escalão A/transportados, 03 alunos com o 

Escalão B e 11 alunos sem escalão), o preço da refeição (escalão 

A/transportados - 1,68€, escalão B – 0,95€, sem escalão - 0,22€) e o 

nº de dias do calendário escolar (170 dias letivos + 51 dias referentes 

às Atividades de Animação e Apoio à Família nas interrupções letivas 

e mês de julho referentes a 15 crianças da  Educação Pré-Escolar ), o 

que corresponde  o valor de 9.172,86€ referente ao 1º período letivo 

de 2019 (setembro a dezembro) e o valor de 15.285,04€, referente ao 

2º e 3º período do ano 2020. --------------------------------------- 

O presente protocolo deve produzir efeitos ao dia 16 de setembro de 

2019, data de início do serviço de refeições e ser válido desde a sua 

assinatura até ao dia 31 de julho de 2020. ------------------------- 

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

Chaves, 01 de outubro 2019 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior ------------------------------------------------- 

Lídia Pinto -------------------------------------------------------- 

Em Anexo: Minuta de Protocolo--------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2019.10.07. ------------------------------------------------------ 

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. PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR 

PARA O ANO LETIVO 2019/2020 – CALENDARIZAÇÃO. INFORMAÇÃO DDSC Nº 178/SE 

Nº65/2019. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Tendo em consideração o início do novo ano letivo e de forma a dar 

seguimento ao Programa Municipal de atribuição de Bolsas de Estudo 

para o Ensino Superior é necessário programar a calendarização das 

candidaturas para o ano letivo 2019/2020; --------------------------- 
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Para o efeito e relativamente à calendarização de todo o processo de 

candidatura e avaliação dos processos candidatos à atribuição de 

bolsas de estudo, propõe-se o seguinte cronograma: ------------------ 
Procedimento Data 

Candidatura à atribuição de Bolsa de Estudo 28 de outubro a 29 de novembro de 2019 

Apreciação das candidaturas 2 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020 

Lista Provisória das Bolsas atribuídas 3 de fevereiro de 2020 (data meramente 

indicativa) 

Lista Definitiva das Bolsas atribuídas 16 de março de 2020 (data meramente indicativa) 

Atendendo ao exposto, tomo a liberdade de submeter à consideração de 

V. Exª., que seja aprovada a calendarização proposta ao Programa 

Municipal de Atribuição de Bolsas ao Ensino Superior – ano letivo 

2019/2020 e publicação num jornal local, bem como a sua afixação nos 

lugares de estilo do Município, de acordo com o artigo 6º do 

regulamento vigente. ----------------------------------------------- 

À consideração Superior. ------------------------------------------- 

3 de outubro de 2019 ----------------------------------------------- 

A Técnica Superior ------------------------------------------------- 

Zuleika Rodrigues -------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2019.10.04. ------------------------------------------------------

Concordo com o teor da proposta. À Reunião de Câmara para conhecimento.  

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

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

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

 

 

4. CABIMENTO NO ÂMBITO DA RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO ESTABELECIDO ENTE A 

DGEST E O MUNICÍPIO DE CHAVES, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

ESCOLARES -  ANO LETIVO 2019/2020. INFORMAÇÃO DDSC Nº 180/SE 

Nº66/2019.---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

O fornecimento de refeições escolares aos alunos da Educação Pré-

Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, constitui matéria da 

competência dos Município, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro, e na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;-- 

Por Despacho da Ministra da Educação, nº22 251/2005, de 25 de outubro, 

foi aprovado o “Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico”, que visa garantir 

a todas as crianças que o frequentam, uma refeição equilibrada, tendo 

o Município de Chaves aderido ao referido programa, desde essa data; 

Considerando que de acordo com o estipulado no Regulamento do Programa 

de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 

1º Ciclo do Ensino Básico, publicado no anexo IV do Despacho n.º 8452-

A/2015 de 31 de julho, os municípios podem realizar parcerias que 

permitam assegurar o serviço de refeições através da celebração de 

protocolos; -------------------------------------------------------- 

Considerando que para o fornecimento das refeições escolares, o 

Município de Chaves tem lançado mão de um procedimento concursal de 

prestação de serviços para o fornecimento de refeições aos 

estabelecimentos do ensino básico; --------------------------------- 

Considerando que no referido concurso público de fornecimento de 

refeições, estão excluídas as Escolas Básicas nº 1 (Santo Amaro), nº3 

(Caneiro) e nº5 (Casas dos Montes), por não possuírem condições e 

instalações adequadas para o serviço de refeições; ----------------- 

Considerando que no ano letivo 2016/2017 foi celebrado um protocolo 

com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, para que os alunos 
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que frequentam os retro mencionados estabelecimentos de ensino, 

pudessem beneficiar do serviço de refeições; ----------------------- 

Considerando que o referido protocolo prevê, na sua cláusula quinta 

“O presente protocolo tem efeitos a partir de 1 de setembro de 2016, 

sendo renovado automaticamente para os anos letivos seguintes”. ---- 

Assim e face ao exposto, tomo a liberdade de propor a V. Exa. o 

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

1.Para conhecimento junta-se o Anexo I, com as refeições previstas 

para os alunos das Escola Básica nº 1 (Santo Amaro), Escola Básica nº3 

(Caneiro) e Escola Básica nº5 (Casas dos Montes), referente ao ano 

letivo 2019/2020; -------------------------------------------------- 

2.Solicita-se ainda, o envio da presente proposta à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição de cabimento; --------------------------- 

O encargo previsto com esta despesa é de 38.421,02€** (IVA não 

tributado), e foi calculado tendo em conta o número de crianças que 

usufruem do serviço de refeições, (151 alunos com o escalão 

A/transportados, 41 alunos com o Escalão B, o preço da refeição, 1,333€ 

e o número de dias do calendário escolar (170 dias), correspondendo 

ao 1º período letivo o valor de 14.916,40€ e ao 2º e 3º período, do 

ano 2018, o valor de 23.504,62€. ----------------------------------- 

3. O seu encaminhamento após confirmação do acima descrito, à próxima 

reunião de Câmara para conhecimento. ------------------------------- 

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

Chaves, 04 de outubro de 2019 -------------------------------------- 

A Técnica Superior ------------------------------------------------- 

Lídia Pinto -------------------------------------------------------- 

** Escalão A/ Transportados – 151 refeições x 1,333€ x 170 dias = 

34.218,11€ --------------------------------------------------------- 

** Escalão B – 41 refeições x 0,603€ (1.333€ - 0,73€) x 170 dias =    

4.202,91€; --------------------------------------------------------- 

**No que respeita ao tratamento do IVA, a DGEstE procedeu ao seguinte 

esclarecimento, enviado por correio eletrónico, no dia 12 de junho de 

2018: -------------------------------------------------------------- 

 - “A entidade DGEstE não está isenta de pagar IVA (respeitante ao 

contrato relativo à aquisição de refeições, no entanto está isenta no 

que respeita à cobrança destas refeições - valores de venda das 

refeições), sendo o IVA pago suportado pela entidade, como se verifica 

com um consumidor final.” ------------------------------------------ 

 - “Mais acresce que, no valor que é cobrado à autarquia, considera-

se o preço contratual (custo) pago à empresa fornecedora. O cálculo 

desse valor implica o cálculo do valor do IVA apenas para que se 

encontre o preço de custo, uma vez que na venda das refeições não é 

cobrado IVA, tendo em consideração que o código de IVA não nos isentar 

dessa obrigação.” ---------------------------------------------------

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2019.10.07. ------------------------------------------------------ 

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JÚLIO 

MARTINS. INFORMAÇÃO Nº 170/2019. ------------------------------------ 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. No dia 04 de março de 2011, foi aprovado pelo Executivo Municipal 

o Protocolo entre a Câmara Municipal de Chaves e o Agrupamento Vertical 

Nadir Afonso com vista à utilização dos espaços desportivos da Escola 

EB 2,3 Nadir Afonso; ----------------------------------------------- 

2. Considerando que a comunidade flaviense tem à disposição um 

conjunto de espaços para o desenvolvimento da prática desportiva, 

tratando-se dos espaços desportivos da Escola EB 2,3 Nadir Afonso; - 

3. Considerando que o Protocolo existente, entre a Câmara Municipal 

de Chaves e o Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins referente ao 

uso dos espaços desportivos da Escola EB 2,3 Nadir Afonso, torna-se, 

à luz da realidade desportiva atual, necessário alterar/ratificar 

algumas das suas clausulas para que a gestão e utilização dos espaços 

desportivos se processe de uma forma mais correta e racional; ------ 

4. Considerando os custos acrescidos que acarreta para o Agrupamento 

a sua utilização, despesas com a água, luz e gás decorrentes das 

atividades praticadas nos espaços em causa; ------------------------ 

5. Considerando que, nos termos do disposto na alínea u), do nº1, 

do artigo 33º, do anexo I, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, compete 

à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde 

e prevenção de doenças; -------------------------------------------- 

6. Considerando que com a redação e alteração do clausulado do 

refeito protocolo (anexo a esta informação), fica revogado o anterior, 

realizado em 10 de março de 2011. ---------------------------------- 

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

Atendendo às razões acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a 

aprovação da seguinte estratégia procedimental: -------------------- 

a) Que seja aprovada a minuta de protocolo a celebrar entre a Câmara 

Municipal de Chaves e o Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, a 

qual se anexa a esta informação; ----------------------------------- 

b) Caso esta proposta seja aceite superiormente, mais se propõe que 

a mesma seja encaminhada à próxima reunião de Câmara para deliberação; 

c) Por último, caso a minuta de protocolo venha a ser aprovada, nos 

termos sugeridos por parte do órgão executivo municipal, que fique 

desde já, legitimado o Presidente da Câmara Municipal a proceder à sua 

assinatura em representação do Município de Chaves. ---------------- 

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

Chaves, 02 de outubro de 2019 -------------------------------------- 

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

(Maciel Duque) ----------------------------------------------------- 

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

Minuta do Protocolo; ----------------------------------------------- 

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

MINUTA DE PROTOCOLO COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JÚLIO MARTINS 

PARA A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DESPORTIVOS DA ESCOLA EB 2, 3 NADIR 

AFONSO ------------------------------------------------------------- 

Entre o Município de Chaves, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Nuno Vaz e o Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, 

representado pelo Diretor, Dr. Joaquim Tomaz, é outorgado o presente 

protocolo de colaboração, do qual constam as cláusulas que se seguem: 

1. O Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins compromete-se a 

facultar o uso das instalações desportivas da Escola EB 2,3 Nadir 

Afonso à comunidade não escolar, no período compreendido entre o dia 
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15 de setembro e o dia 15 de julho de cada ano escolar e nos dias e 

horas que se passam a discriminar: --------------------------------- 

a) Ginásios I, II e III: -------------------------------------------- 
De segunda a sexta – feira, das 18h30 às 21h30 - Sábado, das 9h00 às 

13h00 -------------------------------------------------------------- 

b) Campo de jogo inferior (relva sintética): ------------------------ 
De segunda a sexta – feira, das 9h00 às 18h30, durante as férias 

letivas ------------------------------------------------------------ 

2. A Administração da utilização dos espaços desportivos nos 

períodos indicados fica a cargo da Autarquia. ---------------------- 

3. O regulamento de utilização dos espaços desportivos é definido 

pelos órgãos de gestão do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, 

estando as entidades utilizadoras obrigadas ao seu cumprimento. ---- 

4. Compete ao Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins definir o 

equipamento fixo a ser disponibilizado para as práticas desportivas 

no recinto. Todas as situações de exceção requerem autorização 

específica, solicitada antecipadamente. ---------------------------- 

5. A Autarquia compromete-se a garantir a presença do pessoal 

necessário ao funcionamento das instalações, no período de utilização 

referido no ponto 1 do Protocolo. ---------------------------------- 

6. Compete aos recursos humanos referidos no ponto anterior zelar 

pela correta utilização das instalações desportivas, assegurando o 

cumprimento do regulamento referido. ------------------------------- 

7. O Agrupamento não se responsabiliza pelo risco decorrente da 

prática desportiva nem pelo risco da má utilização das instalações e 

equipamentos cedidos. ---------------------------------------------- 

8. A Autarquia obriga-se a suportar os custos inerentes às 

reparações de eventuais danos que ocorram durante o indicado período 

de funcionamento e que resultem de utilização incorreta que lhe seja 

imputável. --------------------------------------------------------- 

9. A Autarquia receberá todas as receitas geradas com a utilização 

dos espaços desportivos por parte das entidades externas à Escola, 

obrigando-se a proceder ao pagamento Agrupamento de Escolas Dr. Júlio 

Martins da quantia mensal de 750 € (setecentos e cinquenta euros), 

como contrapartida pelos custos que esta entidade vai ter com o apoio 

logístico a prestar (água, energia elétrica e gás). ---------------- 

10. As entidades utilizadoras comprometem-se a respeitar todas as 

normas de segurança relativa às instalações e equipamentos colocados 

à sua disposição. -------------------------------------------------- 

11. O Agrupamento reserva-se o direito de suspender a utilização dos 

espaços desportivos previstos neste protocolo quando tal se manifestar 

necessário para a realização de atividades internas, comunicando o 

facto à Câmara Municipal com a devida antecedência. ---------------- 

12. A Autarquia compromete-se a remeter ao Agrupamento a 

identificação dos utilizadores dos espaços desportivos e o mapa da 

ocupação dos mesmos, incluindo neste, 2 horas num ginásio destinadas 

ao exercício da prática desportiva por parte da Comunidade Educativa, 

sendo responsabilidade deste último, o preenchimento e envio à Câmara 

Municipal dos mapas mensais de utilização dos espaços desportivos. - 

13. Compete ao Agrupamento definir quando e qual o tipo de 

intervenção, no que concerne a obras de recuperação e restauro, 

advindas do desgaste provocado pelo uso do espaço, comprometendo-se a 

Autarquia a suportar 25% dos custos correspondentes às referidas 

obras. ------------------------------------------------------------- 

14. O Protocolo terá a validade de 1 (um) ano e seguintes, podendo 

ser revisto ou denunciado, por incumprimento de uma das partes ou por 

alterações acordadas como necessário. ------------------------------ 
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15. Com a redação e alteração do clausulado deste protocolo, fica 

revogado o anterior, realizado em 10 de março de 2011. ------------- 

Chaves, _____ de outubro de 2019 ------------------------------------ 

Pelo Município de Chaves -------------------------------------------- 

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

(Dr. Nuno Vaz) ------------------------------------------------------                                                                    

Pelo Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins ----------------------- 

O Presidente do Conselho Executivo ---------------------------------- 

(Dr. Joaquim Tomaz) ------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2019.10.04. ------------------------------------------------------ 

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

6. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 179/SHSDPC/N.º108/2019. -------- 

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 

2019.09.19---------------------------------------------------------- 

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 2019.09.23. ----- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

7. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº11/2019. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 181/SHSDPC/ 

N.º109/2019. ------------------------------------------------------- 

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 

2019.09.19----------------------------------------------------------

Visto. 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 2019.09.26. ----- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

8. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO PRORROGAÇÃO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

186/SHSDPC/N.º111/2019. -------------------------------------------- 



                                                                F. 165 

                                                                  _____________________ 
 

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 

2019.09.26----------------------------------------------------------

Visto. 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 2019.09.26. ----- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

9. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – 

PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. MARIA ISABEL RODRIGUES MARANTE TEIXEIRA 

OLIVEIRA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 189/SHSDPC/N.º113/2019. ------------ 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 4. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.09.27----------------------------------------------------------

Visto. 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 2019.10.02. ----- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

10. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – 

PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTUR JOAQUIM BARBOSA PINTO. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº159/SHSDPC/N.º96/2019. ------------------------ 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 5. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.10.02----------------------------------------------------------

Visto. 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 2019.10.07. ----- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

11. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – 

PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. ALFREDO MANUEL BARREIRA GONÇALVES. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 168/SHSDPC/N.º100/2019. ---------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 6. -------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  PAULA CABUGUEIRA DE 

2019.10.02----------------------------------------------------------

Visto. 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 2019.10.07. ----- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

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. --------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 7. -- 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ENG. VICTOR SANTOS. -------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 8. -- 

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

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

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

 

 

3.3. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – PROCESSO N.º 664/19 – JOAQUINA 

DOS REIS TEIXEIRA – RUA DO TELHADO, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE DO SR. ENG.º BRUNO RUA 

DATADA DE 04.10.2019. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

A presente informação visa dar resposta ao solicitado, pela Sra. 

Joaquina dos Reis Teixeira e demais signatários, na qualidade de 
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moradores na Rua do Telhado, no sentido de “dotar o referido arruamento 

de melhores condições de segurança rodoviária”.---------------------- 

A solicitação foi registada sob requerimento com o número 1827/19, 

relativa ao processo com o n.º 664/19.------------------------------- 

De acordo com o pedido apresentado, entendem estes serviços, que 

deverão ser implementadas medidas de acalmia de tráfego na Rua do 

Telhado, sita na freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves.---------- 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA --------------------------------- 

2.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro, 

estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e tendo em conta o fim 

em vista, que devem ser implementadas as seguintes medidas/ações, 

representadas graficamente nas peças desenhadas em anexo:------------ 

a) Na Rua do Telhado, junto ao Largo de São João: Colocação de dois 

(2) sinais de código B2 (paragem obrigatória no cruzamento ou 

entroncamento), colocação de dois (2) sinais de código C3b (Trânsito 

proibido a automóveis pesados), com um (1) painel indicador de 

aplicação “A 50 m” modelo n.º 1a, e execução de marcação rodoviária 

M11 ((Passagem para peões), uma (1) “Linha de Paragem” com 0,5 metros 

de largura e uma (1) “Linha Branca Contínua” com 0,1 metros de largura 

e 5 metros de comprimento.----------------------------------------- 

b) Na Rua do Telhado no cruzamento com a Rua José Agapito Carvalho: 

Colocação de um (1) sinal de código B2 (Paragem obrigatória no 

cruzamento ou entroncamento), colocação de um (1) sinal de código D1b 

(Sentido obrigatório) e remoção de um (1) sinal de código C11a 

(Proibição de virar à direita).-------------------------------------- 

2.2. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 650,00€ (seiscentos e 

cinquenta euros), aproximadamente.----------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO  

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

regulamentos com eficácia externa do município.---------------------- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 
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da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b) Notificar o Presidente da Freguesia de Santa Maria Maior, o 

Senhor Hugo Silva, da decisão que recaiu sobre a presente informação;- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 
conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de Trânsito da Polícia 

de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente informação técnica 

e respetivos anexos;------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

À Consideração Superior.--------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SR. ENG.º ABEL 

TEIXEIRA PEIXOTO, DE 07.10.2019:------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.- 

Atento os fundamentos nela expressos, sou a propor que, nos termos da 

mesma, seja superiormente proferida decisão administrativa conducente 

(i) à aprovação da proposta de implementação das medidas de acalmia 

de tráfego exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da estratégia 

procedimental enunciada no ponto 4.---------------------------------- 

À consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz.------------------- 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO, DATADO DE 

07.10.2019.--------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao preconizado nesta informação técnica.----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. CRIAÇÃO DE LUGAR DE CARGAS E DESCARGAS – PROCESSO N.º 706/19 – 

RUA DA MURALHA, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

DE PROJETOS E MOBILIDADE DO SR. ENG.º BRUNO RUA DATADA DE 01.10.2019.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

A presente informação visa dar resposta ao solicitado superiormente, 

com vista à criação de um lugar para cargas e descargas na Rua da 

Muralha, junto ao Castelo Hotel, na freguesia de Santa Maria Maior, 

em Chaves.---------------------------------------------------------- 

A solicitação foi registada sob requerimento com o número 1959/19, 

relativa ao processo com o n.º 706/19.------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA --------------------------------- 
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2.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro, 

estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e tendo em conta o fim 

em vista, que devem ser implementadas as seguintes medidas/ações, 

representadas graficamente nas peças desenhadas em anexo:------------ 

c) Na Rua da Muralha: Recolocação de um (1) sinal de código C16 

(paragem e estacionamento proibidos) e colocação de um (1) sinal de 

código H1A (Estacionamento autorizado), com um (1) painel indicador 

de aplicação “CARGAS E DESCARGAS” modelo n.º 10b, e execução de marca 

rodoviária M14A (linha contínua amarela com 0,1m de largura).-------- 

d) No Beco da Muralha no cruzamento com a Rua da Muralha: Colocação 

de um (1) sinal de código H4 (Via pública sem saída).---------------- 

2.2. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros), aproximadamente.----------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO  

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

regulamentos com eficácia externa do município.---------------------- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

e) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

f) Notificar o Presidente da Freguesia de Santa Maria Maior, o 

Senhor Hugo Silva, da decisão que recaiu sobre a presente informação;- 
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g) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 
conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de Trânsito da Polícia 

de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente informação técnica 

e respetivos anexos;------------------------------------------------- 

h) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

À Consideração Superior.--------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SR. ENG.º ABEL 

TEIXEIRA PEIXOTO, DE 01.10.2019:------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.- 

Atento os fundamentos nela expressos, sou a propor que, nos termos da 

mesma, seja superiormente proferida decisão administrativa conducente 

à aprovação da proposta e ao sancionamento da estratégia procedimental 

enunciada no ponto 4.------------------------------------------------ 

À consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz.------------------- 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO, DATADO DE 

07.10.2019.--------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e aprovação.-------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO – 

PROCESSO N.º 902/18 – JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DE AGOSTÉM – AV. 

NOSSA SENHORA DA SAÚDE, FREGUESIA DE S. PEDRO DE AGOSTÉM – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE DO SR. ENG.º BRUNO RUA DATADA DE 

27.09.2019. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

A presente informação visa dar resposta ao solicitado, via correio 

eletrónico, pelo Sr. Pedro Barroco, presidente da Freguesia de São 

Pedro de Agostém. O pedido foi registado com o n.º de requerimento 

2331/18, relativo ao processo n.º 902/18.---------------------------- 

A solicitação referida, consiste no pedido de colocação de lomba 

redutora de velocidade na Rua da Senhora da Saúde, em São Pedro de 

Agostém, sita na freguesia acima referida.--------------------------- 

De acordo com as informações prestadas pelo Sr. Pedro Barroco, a junta 

de freguesia tem já em sua posse os seguintes elementos de 

sinalização:-------------------------------------------------------- 

- uma lomba redutora de velocidade----------------------------------- 

- dois sinais de código A2a (lomba)---------------------------------- 

- dois sinais de código C13 (proibição de exceder a velocidade máxima 

de 40 Km/h).--------------------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA --------------------------------- 

2.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro, 

estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e tendo em conta o fim 
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em vista, que devem ser implementadas as seguintes medidas/ações, 

representadas graficamente nas peças desenhadas em anexo:------------ 

a) Na Rua da Senhora da Saúde: Colocação de uma lomba redutora de 

velocidade com 5 cm de altura e 2 (dois) sinais de código A2a (lomba) 

a cerca de 50 metros, antes e depois da lomba.----------------------- 

b) Na Rua da Senhora da Saúde, junto à zona do santuário: Colocação 

de um sinal de código C13 (proibição de exceder a velocidade máxima 

de 40 Km/h) e remoção de sinal existente C13 (proibição de exceder a 

velocidade máxima de 30 Km/h).--------------------------------------- 

c) Na Rua da Senhora da Saúde antes do cruzamento com a Rua Direita 

e a Rua Ribeira de Baixo: Colocação de um sinal de código B8 

(cruzamento com via sem prioridade) e um sinal de código C13 (proibição 

de exceder a velocidade máxima de 40 Km/h).-------------------------- 

d) Na Rua Ribeira de Baixo no cruzamento com a Rua da Senhora da 

Saúde: Colocação de um sinal de código B2 (paragem obrigatória no 

cruzamento ou entroncamento)----------------------------------------- 

e) Na Rua do Santuário no cruzamento com a Rua da Senhora da Saúde: 

Colocação de um sinal de código B2 (paragem obrigatória no cruzamento 

ou entroncamento)--------------------------------------------------- 

2.2. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 300,00€ (trezentos 

euros), aproximadamente.-------------------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO  

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

regulamentos com eficácia externa do município. --------------------- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

i) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 
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plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

j) Notificar o Presidente da freguesia de São Pedro de Agostém, o 

Senhor Pedro Barroco, da decisão que recaiu sobre a presente 

informação;--------------------------------------------------------- 

k) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 
conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos;-------------------------------------------------- 

l) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

À Consideração Superior.--------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SR. ENG.º ABEL 

TEIXEIRA PEIXOTO, DE 27.09.2019:------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância.- 

Atento os fundamentos nela expressos, sou a propor que, nos termos da 

mesma, seja superiormente proferida decisão administrativa conducente 

(i) à aprovação da proposta de implementação das medidas de acalmia 

de tráfego, exarada no ponto 2, e (ii) ao sancionamento da estratégia 

procedimental enunciada no ponto 4.---------------------------------- 

À consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz.------------------- 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO, DATADO DE 

29.09.2019.--------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra.----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO N.º 

932/18 – HERCULANO TEIXEIRA DE BARROS – RUA DE SÃO ROQUE, MADALENA, 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MADALENA E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS 

DATADA DE 01.10.2019. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Pretensão-------------------------------------------------------- 

A Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural através do 

requerimento n.º 1772/19, referente ao processo n.º 932/18, emite 

parecer desfavorável à emissão de certidão de destaque de uma parcela 

de terreno, descrita na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1028/20150210 e inscrita na matriz urbana com o n.º 31, situada na Rua 

de São Roque, União das Freguesias da Madalena e Samaiões, em Chaves.- 

II- Antecedentes---------------------------------------------------- 

A edificação em causa possui um alvará de licença de construção 

n.º426/79 em nome de Delmar Pinheiro dos Santos. Neste alvará de 

licença consta uma informação (informação de 21/01/80) na qual refere 

que a obra foi embargada e a desobediência ao embargo.--------------- 

Possui projeto de Remodelação/Ampliação do edifício licenciado sob o 

n.º 426/79, Proc.º n.º 560/18), e sobre o qual recaiu a informação 

técnica de 14/09/2017.----------------------------------------------- 
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Possui no projeto de Remodelação/Ampliação do edifício licenciado sob 

o n.º 426/79, Proc.º n.º 671/18), e sobre o qual recaiu a informação 

técnica de 29/05/2018 de indeferimento.------------------------------ 

O Sr. Herculano Teixeira de Barros, na qualidade de proprietário, vem 

através do requerimento n.º 2411/18, referente ao processo n.º 932/18, 

solicitar a emissão de certidão de destaque de uma parcela de terreno, 

e sobre o qual recaiu a informação n.º 1228/SCOU/2019 de 22/07, 

propondo-se o indeferimento.----------------------------------------- 

III- Localização---------------------------------------------------- 

O prédio objeto de parecer localiza-se na Rua de São Roque, Madalena, 

União das Freguesias da Madalena e Samaiões, em Chaves. ------------- 

IV-Enquadramento URBANISTICO DO PEDIDO------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

5.1.1- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 

932/18 – a parcela de terreno objecto de destaque – terreno com área 

de 5 112,00 m2 - situa-se de acordo com o Plano Director Municipal 

(PDM) na Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na Categoria 1.1- 

Cidade de Chaves.---------------------------------------------------- 

4.1.2- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 

932/18 – o terreno situa-se de acordo com o extrato da Planta de 

Condicionantes n.º 34 A do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, na 

zona de servidão da Zona Adjacente ao rio Tâmega (Portaria n.º 335/89) 

e Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de Chaves;------------------- 

4.1.3- Alteração do regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM), o 

qual se encontra aprovado e publicação em Diário da Republica – DR. 

2.ª Série, N.º 76, através do Aviso n.º 5233/2018, em 18/04/2018.---- 

4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

O processo n.º 932/18 enquadra-se no preceituado no n.º 10 do artigo 

6 do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), devendo observar, o 

disposto nos n.ºs 4 ou 5, consoante a localização da parcela a destacar, 

ou, se também ela se situar em perímetro urbano e fora deste, consoante 

a localização da área maior.----------------------------------------- 

4.3- Regulamentos Municipais----------------------------------------- 

O processo n.º 932/18, enquadra-se no disposto no n.º 2 do art.º 6 do 

Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE), estando isentos de licença 

desde que cumpram os requisitos constantes nos n.º 4 a 10 do artigo 6 

do RJUE.------------------------------------------------------------ 

V – Considerações Fundamentadas da Proposta de Decisão--------------- 

O requerente através do requerimento n.º 2411/18, apresenta pedido 

para emissão de certidão de destaque em conformidade com o disposto 

no n.º4 do art.º 6 do RJUE, estando o processo instruído de acordo com 

o preceituado no artigo 19.º do Regulamento Municipal de Urbanização 

e de Edificação.----------------------------------------------------- 

Da análise do pedido apresentado constata-se que:-------------------- 

5.1 – A Certidão da Conservatória do Registo Predial apresentada, 

refere prédio urbano com a área total de 5 112,00 m2, está inscrito 

na matriz urbana com o n.º 31 e descrito na conservatória sob o n.º 

1028/20150210 da Freguesia da Madalena, e a edificação é composta por 

r/c, 1.º andar e aguas furtadas;------------------------------------- 

5.2 - A área da parcela a destacar é de 1 595,00 m2 e está inserida 

na classe 1 – Espaço Urbano e Urbanizável - Categoria 1.1- Cidade de 

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

5.3- A parcela sobrante (mãe) possui uma área de 2 875,00 m2, está 

inserida na classe1- Espaço Urbano e Urbanizável, Categoria 1.1- 

Cidade de Chaves, de acordo com as plantas de Ordenamento do Plano 

Diretor Municipal;-------------------------------------------------- 
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Considerando que a área do levantamento topográfico (4 470,00m2) é 

inferior à área de terreno registado (5 112,00 m2);------------------ 

Considerando que estas discrepâncias nas áreas, são importantes para 

o destaque, deverá o proponente proceder à sua retificação;---------- 

Considerando ainda, que o requerente propõe o destaque de uma parcela 

de terreno onde se encontra edificada uma construção (habitação) e 

anexo (garagens), sendo que o acesso à parcela mãe colide com o anexo, 

bem como com um poço existente;-------------------------------------- 

Considerando que a edificação existente foi objeto de licenciamento- 

alvará de licença de obras n.º 426/79- que não foi comprido em obra, 

nomeadamente a implantação;------------------------------------------ 

Considerando que impede sobre esta edificação um embargo e 

desobediência ao mesmo, conforme consta numa informação técnica de 

21/01/80;----------------------------------------------------------- 

Considerando que o requerente propõe na memória descritiva e 

justificativa o cumprimento da ordem de demolição;------------------- 

Considerando que a edificação existente, apesar de ter sido objeto de 

licenciamento, este não foi cumprido em obra (nomeadamente a 

implantação), pelo que foi embargada e desobediência ao embargo;----- 

Considerando que a edificação em causa não cumpriu as condições 

constantes do alvará de licença de obras emitido, depreende-se, que o 

alvará de licença de obras nunca esteve válido. --------------------- 

Pelo exposto, conclui-se que:---------------------------------------- 

1- O requerente deverá proceder à retificação das áreas no registo 

predial;------------------------------------------------------------ 

2- Apresentar projeto de licenciamento para demolição da edificação 

existente;---------------------------------------------------------- 

3- Dado que possui um poço, no acesso à parte traseira do edifício, 

deverá o mesmo ser sujeito a trabalhos para a sua cobertura eficiente 

e segura, caso venha a fazer parte integrante de passagem viária;---- 

VI – Pareceres Externos---------------------------------------------- 

A Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural emitiu parecer 

desfavorável à emissão da certidão de destaque, conforme se 

transcreve:--------------------------------------------------------- 
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VII – Pareceres Internos--------------------------------------------- 

Considerando ainda, o parecer emitido pelo Setor de Planos Municipais 

de Ordenamento do Território:---------------------------------------- 

Sobre o pedido em causa (Processo n.º 604/19), sou a informar o 

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

a) De acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 6.º do RJUE, um dos 

requisitos da aprovação de uma operação de destaque de uma única 

parcela prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano 

é que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com caminho 

público, o que não é o caso;----------------------------------------- 

b) A Avenida Dr. Mário Soares não constitui uma confrontação viável 

com a parcela a destacar (parcela B) e destinada ao desenvolvimento 

de uma operação urbanística de edificação, uma vez constituir um «troço 

com interdição de novos acessos a via estruturante», nos termos 

estabelecidos nas disposições conjugadas na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 47.º e no n.º 2 do artigo 48.º, ambos do Regulamento do PDM de 

Chaves, cuja tradução gráfica consta da planta de ordenamento deste 

plano;-------------------------------------------------------------- 

c) Embora tal condicionamento não esteja referido na memória 

descritiva do pedido, admite-se que o autor do projeto tenha levado 

isso em consideração, pois não considerou a confrontação da parcela a 

destacar com esta via.----------------------------------------------- 

d) A parcela A (sobrante) mantém a sua confrontação com caminho 

público (Rua de S. Roque), mas a parcela B (a destacar) não confronta 

com caminho público, apenas tendo um mero acesso a partir da Rua de 

S. Roque; ora um acesso não constitui uma confrontação.-------------- 

e) A este respeito, transcreve-se uma parte de um parecer do 

Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da Republica1 publicado no 

Jornal Oficial N.º 116, em 19-06-2017, que alude o seguinte:--------- 

                                                           
1 Parecer consultado em:--------------------------------------------- 

http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/7fc0bd52c6f5cd5a802568c0003fb410/00daf95

6c5ae136a8025806f0052122e?OpenDocument&ExpandSection=4#_Section3---- 

http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/7fc0bd52c6f5cd5a802568c0003fb410/00daf956c5ae136a8025806f0052122e?OpenDocument&ExpandSection=4#_Section3
http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/7fc0bd52c6f5cd5a802568c0003fb410/00daf956c5ae136a8025806f0052122e?OpenDocument&ExpandSection=4#_Section3
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«3.4.- (…)---------------------------------------------------------- 

O RJUE agrupa diferentes pressupostos típicos para admitir o destaque 

segundo a localização em perímetro urbano (artigo 6.º, n.º 4) ou fora 

dos perímetros urbanos (n.º 5).-------------------------------------- 

No primeiro caso, da cisão só pode resultar uma nova parcela. Exige-

se a esta – a parcela destacada – que permaneça a confrontar com um 

arruamento público2; característica que a parcela originária – e 

doravante, remanescente – já possuía e deverá conservar.------------- 

Uma nova parcela permite, pois, uma nova edificação.----------------- 

O pressuposto da confrontação com arruamentos públicos é, em 

princípio, garantia contra o povoamento disperso, contra o indesejado 

encravamento de parcelas de terreno e joga a favor da proximidade às 

infraestruturas coletivas, designadamente às redes de abastecimento 

de água, de energia elétrica ou de drenagem das águas residuais.----- 

(…)»---------------------------------------------------------------- 

f) Neste sentido, conclui-se que a operação de destaque, nos moldes 

em que é apresentada, contraria as disposições estabelecidas no n.º 4 

do artigo 6.º do RJUE, pois as duas parcelas resultantes do destaque 

não confrontam com caminho público.---------------------------------- 

VIII – Proposta de Decisão------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, julgo salvo melhor opinião, de deixar à 

consideração superior a emissão da competente decisão administrativa 

de propor o indeferimento do pedido formulado nos termos do disposto 

no artigo 121.º e 122.º do CPA.-------------------------------------- 

À Consideração Superior.--------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04.10.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito expressos nos 

itens “VI – Pareceres Externos”, da presente informação, sou a propor 

que superiormente seja proferido competente despacho no sentido de a 

Câmara Municipal vir a adoptar um projecto de decisão conducente ao 

indeferimento do pedido de certidão comprovativa de que o acto que 

terá por efeito o destaque da parcela do prédio requerido pelo 

interessado, está isento de licença. Neste contexto, dever-se-á de 

seguida notificar o requerente, nos termos do disposto no artigo 122.º, 

do Código de Procedimento Administrativo, para, querendo, vir a 

processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido do projecto de 

decisão antes reportado.--------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 04.10.2019.------------------------------------------------ 

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. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO N.º 

742/19 – ANTÓNIO ALBERTO OLIVEIRA MORAIS – LUGAR DE LAGAR VELHO, 

FREGUESIA DE ERVEDEDO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES DATADA DE 03.10.2019.-- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução ---------------------------------------------------- 

1.1. Pretensão------------------------------------------------------ 

                                                           
2 O sublinhado é nosso. No caso em apreciação, a parcela a destacar 

não permanece a confrontar com a Rua de S. Roque.-------------------- 
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Vem o Sr. António Alberto Oliveira Morais através de requerimento 

nº2069/19 referente ao processo n.º 742/19 solicitar a emissão de 

certidão de destaque de uma parcela de terreno, descrita na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 981/20010116 e inscrita na 

matriz com o n.º 4387 da freguesia de Ervededo situada no Lugar do 

Lagar Velho, Torre de Ervededo.-------------------------------------- 

1.2. Antecedentes--------------------------------------------------- 
Não se vislumbram antecedentes ao presente processo.----------------- 

2. Enquadramento urbanístico do pedido---------------------------- 

2.1. Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável------------------- 
De acordo com a localização constante do processo o terreno com área 

de 14470m2- situa-se de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) em  

classe 4-espaços agrícolas e florestais ,categoria 4.3-espaços 

agroflorestais, subcategoria 4.3.A- espaços agroflorestais comuns na 

envolvente imediata de aglomerado e que nos termos do ponto 5 do artigo 

37 do regulamento do plano diretor municipal poderá o município 

autorizar a construção de edifícios destinados a habitação desde que 

a parcela possuir uma área mínima de 2500 m2, o valor do índice de 

construção ser de 0,10m2/m2(não podendo a área de edificação ser 

superior a 350m2 )e confrontar numa extensão mínima com arruamento 

publico de 30m.------------------------------------------------------ 

2.2. Normas Legais em Vigor RJUE e RMUE----------------------------- 
A pretensão formulada enquadra-se no preceituado no n.º 10 do artigo 

6 do  DL nº 136/2014, (RJUE), devendo observar, o disposto nos n.ºs 4 

ou 5, consoante a localização da parcela a destacar, ou, se também ela 

se situar em perímetro urbano e fora deste, consoante a localização 

da área maior, bem como se enquadra  no disposto no n.º 2 do  art.º 6 

do Regulamento municipal de urbanização e edificação para o concelho 

de Chaves (RMUE), estando assim isentas de licenciamento .A instrução 

do pedido deverá ir ao encontro do estipulado no artigo nº 19º do 

RMUE. -------------------------------------------------------------- 

3. Análise processual -------------------------------------------- 

Segundo relatório apresentado, pretende o requerente a emissão de 

certidão de destaque de uma parcela de terreno com a área de 2500 m2 

do prédio “mãe” descrita na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

981/20010116 e inscrita na matriz com o n.º 4387 da freguesia de 

Ervededo. Esta parcela a destacar confronta numa extensão de 30m com 

arruamento publico prevendo-se uma área bruta de construção bruta de 

construção de 250m2 o que se traduz ainda num índice de construção de 

0.1.---------------------------------------------------------------- 

 Na parcela mãe com uma área de 11970m2 será prevista a construção 

de um edifício de 300m2 (Ic=0,025), sendo certo que esta parcela 

confronta com a estrada numa extensão superior a 30metros.----------- 

Como já foi referenciado na presente informação, ambas as parcelas 

situam-se de acordo com o plano diretor municipal em classe 4-espaços 

agrícolas e florestais ,categoria 4.3-espaços agroflorestais, 

subcategoria 4.3.A- espaços agroflorestais comuns na envolvente 

imediata de aglomerado e que nos termos do ponto 5 do artigo 37 do 

regulamento do plano diretor municipal poderá o município autorizar a 

construção de edifícios destinados a habitação desde que a parcela 

possuir uma área mínima de 2500 m2, o valor do índice de construção 

ser de 0,10m2/m2(não podendo a área de edificação ser superior a 350m2 

)e confrontar numa extensão mínima com arruamento publico de 30m.---- 

Desta forma considera-se não existir impedimento legal para a emissão 

da certidão de destaque solicitada. --------------------------------- 

4 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 
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Em coerência com a acima citado, julgo salvo melhor opinião emitir 

parecer favorável à emissão de certidão de destaque solicitada, no 

entanto deverá o assunto ser agendado para a próxima reunião de Câmara 

que melhor deliberará.----------------------------------------------- 

À Consideração Superior.--------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04.10.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competente despacho no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar uma 

deliberação, consubstanciando o deferimento do pedido de emissão de 

certidão comprovativa de que o acto que terá por efeito o destaque da 

parcela do prédio requerido pelo interessado, está isento de licença 

uma vez que se mostram cumpridos os requisitos legais estipulados no 

Artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua 

redacção actual.---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 08.10.2019.------------------------------------------------ 

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. EDIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS, PEDIDO DE ISENÇÃO – 

PROCESSO N.º 247/19 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE EIRAS, S. JULIÃO DE 

MONTENEGRO E CELA – LUGAR DE FORNO, S. LOURENÇO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES 

DATADA DE 03.10.2019.------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 

1.1. Pretensão------------------------------------------------------ 
Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o n.º 

670/19, referente ao processo n.º 247/19, a União de freguesias de 

Eiras, Julião e Cela  vem apresentar projeto de arquitetura e  

solicitar   nos termos do disposto no artigo 9º e 102º-A do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação( doravante designado por RJUE) 

e  artigo 73.ºC do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação 

(de seguida designado por RMUE), a  legalização  da obra referente à 

edificação de  um imóvel destinado a “serviços” ,bem como proceder 

ainda a obras  de edificação  em imóvel em ruinas  situada no largo 

do forno ,São Lourenço. --------------------------------------------- 

Por requerimentos nº 1665/19 e nº1812/19 são apresentados projetos de 

especialidades de forma a completar o pedido.------------------------ 

Foi feita a reversão do procedimento para isenção nos termos do artigo 

7º do RJUE por se tratar de operação urbanística promovida pela 

administração.------------------------------------------------------ 

1.2.  Antecedentes-------------------------------------------------- 
Não se vislumbram antecedentes ao presente pedido.------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO------------------------------------- 

2.1. No regime jurídico RJUE---------------------------------------- 
Pese embora o enquadramento efetuado pela interessada julga-se que as 

operações urbanísticas por serem promovidas pela junta de freguesia e 
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nos termos da alínea a) do nº1 do artigo 7  do RJUE3 são consideradas  

isenta de controle prévio  ------------------------------------------ 

Nos termos do nº2 4do mesmo articulado  a operação fica sujeito a 

controle prévio não vinculativo  da camara municipal , sendo certo que 

nos termos do nº 6 5deve observar as normas legais  e técnicas 

aplicáveis .-------------------------------------------------------- 

2.2. - Nos instrumentos de Gestão Territorial----------------------- 
Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à 

escala 1/10.000, apresentadas pelo interessado e de acordo com as 

plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, constata-se, o 

prédio a que se reporta o pedido em analise insere-se em espaço de 

classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros 

Aglomerados. ------------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE ------------------------------------------------------- 

3.1. Instrução do pedido-------------------------------------------- 
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.- 

3.2. Caracterização urbanística da pretensão ----------------------- 
É de seguida transcrito o quadro sinóptico da pretensão onde se resume 

o cumprimento do regulamento do Plano Diretor Municipal tendo em 

consideração o imóvel no seu todo------------------------------------ 

 
 

A pretensão desenvolve-se em duas partes distintas uma referente a 

imóvel de construção recente de dois pisos em bom estado de conservação 

                                                           
3RJUE artº7 –Obras promovidas pela Administração Publica –n.º1 Estão 

isentas de controlo prévio  a) As operações urbanísticas promovidas 

pelas autarquias locais e suas associações em área abrangida por plano 

municipal de ordenamento do território;------------------------------ 
4 —nº2-A execução das operações urbanísticas previstas no número 

anterior, com excepção das promovidas pelos municípios, fica sujeita 

a parecer prévio não vinculativo da câmara municipal, que deve ser 

emitido no prazo de 20 dias a contar da data da recepção do respectivo 

pedido.------------------------------------------------------------- 
5Nº6- A realização das operações urbanísticas previstas neste artigo 

deve observar as normas legais e regulamentares que lhes forem 

aplicáveis, designadamente as constantes de instrumento de gestão 

territorial, do regime jurídico de protecção do património cultural, 

do regime jurídico aplicável à gestão de resíduos de construção e 

demolição, e as normas técnicas de construção.----------------------- 
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numa área coberta de 90m2 e onde se encontra instalada a junta de 

freguesia   que foi edificado sem qualquer comunicação a esta edilidade 

e outra que de momento se encontra em estado de ruina. Neste ultimo 

edifício de 26m2 de área coberta, pretende-se proceder a obras de 

beneficiação/reconstrução onde se prevê colocar instalações sanitárias 

publicas no r/c e o andar será reservado para acomodar a gestão 

administrativa da junta de freguesia.-------------------------------- 

3.3. Analise face aos instrumentos de planeamento urbanístico em 

vigor--------------------------------------------------------------- 

De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal, o 

prédio a que se reporta o pedido em análise, insere-se em Espaço da 

Classe 1 (Espaços Urbanos e urbanizáveis) e na Categoria 1.3 (Outros 

aglomerados).------------------------------------------------------- 

 Se trata da reconstrução de um prédio considerada pré-existência 

nos termos do artigo 5 do mesmo regulamento e com enquadramento legal 

no ponto 2 do artigo 60 do RJUE-------------------------------------- 

 A área bruta de construção não sofreu alteração --------------- 

  Verifica-se a manutenção dos alinhamentos e recuos dominantes 

existentes e a manter na frente urbana.------------------------------ 

Não foi possível a criação de garagem salientando que a pretensão vai 

ao encontro do previsto no ponto 5 do artigo 12º do Regulamento do 

PDM.---------------------------------------------------------------- 

3.4. Analise processual face à vistoria realizada ------------------ 
Dado que parte do edificado se encontra construído e em funcionamento 

sem sujeição do processo a parecer do município foi encaminhado o 

processo e por analogia com o procedimento de legalização para a 

respetiva comissão de vistoria.-------------------------------------- 

Do auto de vistoria emitido ressalva-se:----------------------------- 

 
O presente auto foi dado conhecimento ao requerente.----------------- 

3.5. Analise Técnica (de acordo com a legislação em vigor)---------- 
Como já acima foi referido a operação urbanística nos termos do nº2 

do artigo 7 do RJUE   a operação fica sujeito a controle prévio não 

vinculativo da camara municipal, sendo certo que nos termos do nº 6 

deve observar as normas legais e técnicas aplicáveis.---------------- 

 É pretensão do requerente a edificação de um imóvel destinado a 

serviços cuja caracterização acima se encontra definida (ponto 4.2).- 

 É ainda verificado o comprimento das normas urbanísticas em 

vigor. (ponto 4.3)--------------------------------------------------- 

 Foi sujeita a vistoria prévia a parte do imóvel que já se 

encontrava edificada sem parecer prévio administrativo (ponto 4.3).-- 

4. Considerações fundamentadas da Proposta de decisão------------- 

Face ao anteriormente citado verifica-se que:------------------------ 

 o projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no nº1 

e 2 do art. 20º do RJUE e convenientemente instruídos, -------------- 

 O projeto apresentado cumpre as normas legais e em vigor no 

regulamento do plano diretor municipal, no RMUE, RGEU e demais 

legislação em vigor.------------------------------------------------- 

 São ainda apresentados os projetos de especialidades inerentes 

às obras a realizar ------------------------------------------------- 
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5. Proposta de decisão ------------------------------------------- 

Dado  que a operação urbanística é promovida pela Junta de Freguesia 

de Eiras, S. Julião de Montenegro e Cela , encontrando-se a mesma 

isenta de licença ou autorização, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 

art.º 7.º do RJUE  e tendo sido efetuado o controlo prévio do 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis nos termos 

do nº2 e 6º do mesmo articulado  considera-se que poderá ser 

superiormente emitido parecer favorável à intenção da junta de 

freguesia proceder à obra de edificação de  imóvel destinado a serviços 

(instalações sanitárias e apoio administrativo à junta )  e ainda “dar 

a conhecer “ que levou a efeito a edificação de imóvel onde se encontra 

instalada a junta de freguesia.-------------------------------------- 

Nos termos do nº7 do artigo 7 do RJUE deverá ser comunicado à junta 

de freguesia o seguinte: -------------------------------------------- 

 Deverá proceder ao pagamento das taxas urbanísticas cuja 

liquidação se fará em conformidade com o Regulamento de liquidação e 

cobrança de taxas municipais devidas pela realização de operações 

urbanísticas para o concelho de Chaves, foi efetivada a 251.30€. ---- 

 Deverá publicitar o inicio e o fim da operação urbanística que 

estejam isentas de controlo prévio, o interessado deve notificar a 

Câmara municipal dessa intenção, comunicando a identidade da pessoa, 

singular ou coletiva, encarregada da execução dos mesmos, para efeito 

da eventual fiscalização e de operações de gestão de resíduos de 

construção e demolição.---------------------------------------------- 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação    

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação (taxa 

geral) 
 

 66,80 € 

n.º 4 
Para comércio, serviços, acresce ao valor referido em 1., por 

unidade de ocupação 

   

a) 
 Até 300 m2 de área bruta de construção 1 111,35 € 111,35 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 6 12,20 € 73,20 € 

 TOTAL    251,35 € 

 

 

Nos Termos do ponto 3.3 do artigo 19º do regulamento as obras de 

reconstrução a levar a efeito na categoria 1.3 da classe 1 (outros 

aglomerados estão isentas de liquidação de taxas de infraestruturas.- 

À Consideração Superior.--------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 03.10.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competentes despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação, nos termos do preceituado no n.º 2, do artigo 7.º, 

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, conducente à emissão 

de um parecer prévio favorável relativamente à operação urbanística 

pretendida pela União de Freguesias de Eiras, S. Julião de Montenegro 

e Cela (Legalização de uma edificação destinada a serviços e 

reconstrução e alteração de imóvel contíguo à mesma, também destinado 

a serviços, sito no Largo do Forno, da aldeia de S. Lourenço), nos 
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termos e para os efeitos expressos no item “5.Proposta de Decisão”, 

deste documento.---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 08.10.2019.------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade.------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO, PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO 

N.º 604/19 – HERCULANO TEIXEIRA DE BARROS – RUA DE SÃO ROQUE, UNIÃO 

DE FREGUESIAS DE MADALENA E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO 

E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 

01.10.2019.--------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I– Pretensão-------------------------------------------------------- 

A pretensão incide sobre um pedido de informação prévia nos termos e 

disposto no artigo 14.º do RJUE, e refere-se ao terreno inscrito na 

matriz da Freguesia da Madalena sob o n.º 31, registado na 

conservatória sob o n.º 1028/20150210.------------------------------- 

II- Antecedentes--------------------------------------------------- 

Para o terreno em causa, existe um alvará de licença de construção 

n.º426/79 em nome de Delmar Pinheiro dos Santos. Neste alvará de 

licença consta uma informação (informação de 21/01/80) na qual refere 

que a obra foi embargada e a desobediência ao embargo.--------------- 

O requerente através do requerimento n.º 1715/17 de 25/09, (proc.º n.º 

671/17) apresentou projeto de legalização e ampliação de uma habitação 

unifamiliar, sita no S. Roque, Madalena, e sobre a qual recaiu a 

informação n.º 1649/SCOU/2017. Consta deste processo vários pareceres 

desfavoráveis da APA.------------------------------------------------ 

Possui no projeto de Remodelação/Ampliação do edifício licenciado sob 

o n.º 426/79, Proc.º n.º 671/18), e sobre o qual recaiu a informação 

n.º 855/SCOU/2018 de 29/05 de indeferimento.------------------------- 

O Sr. Herculano Teixeira de Barros, na qualidade de proprietário, veio 

através do requerimento n.º 2411/18, referente ao processo n.º 932/18, 

solicitar a emissão de certidão de destaque de uma parcela de terreno, 

descrita na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1028/20150210 

e inscrita na matriz urbana com o n.º 31, situada na Rua de São Roque, 

União das Freguesias da Madalena e Samaiões, em Chaves, e sobre a qual 

recaiu a informação técnica n.º 1858/SCOU/2018 de 21/11/2018 de 

indeferimento.------------------------------------------------------ 

A APA emitiu parecer desfavorável, conforme parecer anexo ao processo 

n.º 617/17 (S029687-201805- ARHN.DDI- ARHN.DDI.00114.2018), e sobre o 

qual se emitiu parecer técnico a 29/05/2018.------------------------- 

A DGADR- Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural emitiu 

parecer desfavorável ao destaque da parcela de terreno conforme 

parecer anexo ao processo n.º 932/18 (DSTAR-DOER-DOC00007883-2019) de 

31/07.-------------------------------------------------------------- 

III- Localização---------------------------------------------------- 
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O prédio objeto de parecer localiza-se na Rua de São Roque, Madalena, 

União das Freguesias da Madalena e Samaiões, em Chaves. ------------- 

 

IV- Enquadramento URBANISTICO DO PEDIDO---------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

4.1.1- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 

604/19 – a parcela de terreno objecto de parecer– terreno com área de 

4 470,00 m2 - situa-se de acordo com o Plano Director Municipal (PDM) 

na Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na Categoria 1.1- Cidade 

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

 

 

 

4.1.2- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 

604/19 – o terreno situa-se de acordo com o extrato da Planta de 

Condicionantes n.º 34 A do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, na 

zona de servidão da Zona Adjacente ao rio Tâmega (Portaria n.º 335/89) 

e Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de Chaves;------------------- 
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4.1.3- Alteração do regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM), o 

qual se encontra aprovado e publicação em Diário da Republica – DR. 

2.ª Série, N.º 76, através do Aviso n.º 5233/2018, em 18/04/2018.---- 

4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

O pedido formulado, enquadra-se no artigo 14º do Dec-Lei 136/2014, de 

9 de Setembro (RJUE).------------------------------------------------ 

V – Analise processual----------------------------------------------- 

A requerente através do requerimento n.º 1694/19, solicita informação 

prévia nos termos e disposto no artigo 14.º do RJUE em que: --------- 

 

 
 

 Area de 

Terreno (m2) 

Area de 

Implantação (m2) 

Area bruta de 

construção (m2) 

Numero de pisos 

Projeto licenciado 

sob o 

n.º426/79 

 

4 471,00 

 

255,60 

 

522,16 

 

2 

Pedido de 

informação 

previa 

proposto 

 

Parcela A 

 

1 595,00 

 

112,90 

 

225,80 

 

2 

 

Parcela B 

 

2 875,00 

 

600,00 

 

1 800,00 

 

3 
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Tendo em atenção o solicitado pelo requerente, cumpre informar, que 

qualquer operação urbanística a efetuar no terreno terá de respeitar 

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

► A edificabilidade inserida em parcelas não submetidas à disciplina 

dos instrumentos urbanísticos (projetos de loteamentos ou planos de 

urbanização) terá que cumprir o nº2 do artigo 19 do regulamento do 

PDM----------------------------------------------------------------- 

► Apresenta parecer da Agencia Portuguesa do Ambiente (APA) face a 

zona de servidão da Zona Adjacente ao rio Tâmega (Portaria n.º 335/89) 

a qual emitiu o parecer favorável condicionado com refª 

ARHN.DDI.00114.2018 de 24/06/2019.----------------------------------- 

► Relativamente ao destaque da Parcela de terreno, a DGADR- Direção 

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural emitiu parecer 

desfavorável ao destaque da parcela de terreno conforme parecer anexo 

ao processo n.º 932/18 (DSTAR-DOER-DOC00007883-2019) de 31/07.------- 

VI- Considerações do Parecer----------------------------------------- 
Considerando que o proponente terá de cumprir o parecer da Agencia 

Portuguesa do Ambiente (APA) face a zona de servidão da Zona Adjacente 

ao rio Tâmega (Portaria n.º 335/89) - parecer favorável condicionado 

com refª ARHN.DDI.00114.2018 de 24/06/2019 (o qual foi emitido no 

âmbito do processo 671/17).------------------------------------------ 

Considerando que a edificabilidade inserida em parcelas não submetidas 

à disciplina dos instrumentos urbanísticos (projetos de loteamentos 

ou planos de urbanização) terá que cumprir o nº2 do artigo 19 do 

regulamento do PDM :------------------------------------------------- 

Artigo 19.º Regras de edificabilidade-------------------------------- 

1- A edificabilidade em lotes ou parcelas constituídos ao abrigo 

de projetos de ordenamento urbanístico ou operações de loteamento 

plenamente eficazes rege-se pela disciplina regulamentar.------------ 

2- A edificabilidade em parcelas não submetidas à disciplina dos 

instrumentos urbanísticos referidos no número anterior fica sujeita 

às seguintes regras:------------------------------------------------- 

a) A edificabilidade de um dado prédio, dada pela área bruta de 

construção, é função do cumprimento da moda da cércea e dos 

alinhamentos e recuos dominantes existentes e a manter na frente urbana 

em que se insere o prédio tal como é disposto no artigo 26.º, 

considerando-se como:----------------------------------------------- 

i. Moda da cércea – a cércea que apresenta maior extensão ao longo 

de uma frente urbana;------------------------------------------------ 

ii. Frente urbana – superfície, em projeção vertical, definida pelo 

conjunto das fachadas dos edifícios confinantes com uma dada via 

pública e compreendida entre duas vias ou espaços públicos sucessivos 

que nela concorrem;-------------------------------------------------- 

a1) Nas situações em que não seja possível definir uma moda da cércea 

ou um alinhamento dominante, a edificabilidade é condicionada pelos 

seguintes parâmetros:----------------------------------------------- 

i. Categoria 1.1 – cidade de Chaves:--------------------------------- 

Ic ≤ 1,2 m2/m2; Cércea máxima ≤ 20m;--------------------------------- 

Número máximo de pisos ≤ 6;------------------------------------------ 

d) A área total de implantação das edificações previstas, 

incluindo anexos, não poderá exceder os seguintes valores em relação 

à área da parcela integrada nesta classe:---------------------------- 

80% para as categorias 1.1 e 1.2;------------------------------------ 

e) A área de solo impermeabilizado pelas edificações, anexos, 

pátios e outros recintos exteriores pavimentados não poderá exceder 

os seguintes valores em relação à parcela integrada nesta classe:---- 
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85% para as categorias 1.1 e 1.2;------------------------------------ 

►Qualquer edificação está sujeita à confirmação dos pareceres da 

comissão da reserva agrícola (RAN) e do instituto de estruturas 

agrarias e desenvolvimento rural (IEADR).---------------------------- 

Artigo 17.º Áreas integradas em perímetros de rega------------------- 

Sem prejuízo das restantes disposições do presente Regulamento, nas 

áreas pertencentes à classe de espaços urbanos e urbanizáveis 

integradas no perímetro de aproveitamentos hidroagrícolas a 

edificabilidade só poderá ser permitida quando, cumulativamente, se 

cumpram as seguintes condições:-------------------------------------- 

1) A área tenha sido excluída da Reserva Agrícola Nacional ou a 

edificação tenha sido autorizada pela entidade competente, de acordo 

com o regime legal daquela Reserva;---------------------------------- 

2) Tenha sido efetuada a sua exclusão do perímetro do 

aproveitamento hidroagrícola, de acordo com a legislação em vigor;--- 

3) A implantação das edificações e as utilizações de solo a elas 

inerentes não impeçam ou prejudiquem a preservação das infraestruturas 

de rega e drenagem ou a passagem de águas nos canais de rega e garantam 

a libertação de faixas de terreno junto às obras de rega que permitam 

os trabalhos da sua conservação.------------------------------------- 

Considerando que o destaque da Parcela de terreno, obteve da DGADR- 

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural parecer 

desfavorável, conforme parecer anexo ao processo n.º 932/18 (DSTAR- 

DOER-DOC00007883-2019) de 31/07, do qual se deverá dar cópia ao 

requerente.--------------------------------------------------------- 

Informe-se ainda, que o procedimento de uma operação urbanística 

consubstanciada em obras de demolição e edificação deverá cumprir 

restante regulamentação sobre a edificação nomeadamente o Regulamento 

municipal de urbanização e edificação para o concelho de Chaves- 

N.º732/95, de 22 de Outubro (RMUE), Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), e demais 

legislação urbanística em vigor.------------------------------------- 

Considerando que o pedido de informação prévia apresentado, respeita 

o disposto no artigo 14.º do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), 

bem como fazem parte os Elementos instrutórios II, constantes do n.º 

9 do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, e ainda se enquadra 

nos parâmetros urbanísticos plasmados no Regulamento do PDM.--------- 

Considerando ainda, que consta do processo os termos de 

responsabilidade ao nível do pedido de informação prévia de obras de 

edificação, em conformidade legal e regulamentar, garantia bastante 

do cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis.-------- 

VII- Pareceres internos--------------------------------------------- 

Considerando o parecer emitido pelo Setor de Planos Municipais de 

Ordenamento do Território no âmbito da certidão de destaque, porque o 

terreno em causa é o mesmo:------------------------------------------ 

Sobre o pedido em causa (Processo n.º 604/19), sou a informar o 

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

a) De acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 6.º do RJUE, um dos 

requisitos da aprovação de uma operação de destaque de uma única 

parcela prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano 

é que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com caminho 

público, o que não é o caso;----------------------------------------- 

b) A Avenida Dr. Mário Soares não constitui uma confrontação viável 
com a parcela a destacar (parcela B) e destinada ao desenvolvimento 

de uma operação urbanística de edificação, uma vez constituir um 

«troço com interdição de novos acessos a via estruturante», nos termos 

estabelecidos nas disposições conjugadas na alínea c) do n.º 1 do 
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artigo 47.º e no n.º 2 do artigo 48.º, ambos do Regulamento do PDM de 

Chaves, cuja tradução gráfica consta da planta de ordenamento deste 

plano;-------------------------------------------------------------- 

c) Embora tal condicionamento não esteja referido na memória 

descritiva do pedido, admite-se que o autor do projeto tenha levado 

isso em consideração, pois não considerou a confrontação da parcela a 

destacar com esta via.----------------------------------------------- 

d) A parcela A (sobrante) mantém a sua confrontação com caminho 

público (Rua de S. Roque), mas a parcela B (a destacar) não confronta 

com caminho público, apenas tendo um mero acesso a partir da Rua de 

S. Roque; ora um acesso não constitui uma confrontação.-------------- 

e) A este respeito, transcreve-se uma parte de um parecer do 

Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da Republica1 publicado no 

Jornal Oficial N.º 116, em 19-06-2017, que alude o seguinte:--------- 

«3.4.- (…)---------------------------------------------------------- 

O RJUE agrupa diferentes pressupostos típicos para admitir o destaque 

segundo a localização em perímetro urbano (artigo 6.º, n.º 4) ou fora 

dos perímetros urbanos (n.º 5).-------------------------------------- 

No primeiro caso, da decisão só pode resultar uma nova parcela. Exige-

se a esta – a parcela destacada – que permaneça a confrontar com um 

arruamento público2; característica que a parcela originária – e 

doravante, remanescente – já possuía e deverá conservar.------------- 

Uma nova parcela permite, pois, uma nova edificação.----------------- 

O pressuposto da confrontação com arruamentos públicos é, em 

princípio, garantia contra o povoamento disperso, contra o indesejado 

encravamento de parcelas de terreno e joga a favor da proximidade às 

infraestruturas coletivas, designadamente às redes de abastecimento 

de água, de energia elétrica ou de drenagem das águas residuais.----- 

(…)»---------------------------------------------------------------- 

VIII- PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 
Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor deixar à consideração superior a emissão 

de competente decisão administrativa de indeferimento do pedido de 

informação prévia referente ao processo 604/19, que diz respeito à 

construção de um prédio de habitação coletiva e comercio na Parcela B 

e uma habitação unifamiliar na Parcela A.---------------------------- 

À Consideração Superior.--------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 01.10.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados no 

presente documento, de onde releva o facto de a operação urbanística 

preconizada no âmbito deste pedido, consubstanciar a violação do 

disposto no n.º 2, do artigo 48º, do regulamento do Plano Director 

Municipal, sou a propor que seja superiormente proferido competente 

despacho, no sentido de a Câmara Municipal, vir a adoptar uma 

deliberação conducente à emissão de um projecto de decisão 

administrativa consubstanciando uma informação desfavorável 

relativamente ao pedido de informação prévia em causa. Neste contexto, 

e após adopção do projecto de decisão antes proposto, dever-se-á 

notificar o requerente, nos termos e para os efeitos do preceituado 

no Art.º 121º e seguintes, do Código de Procedimento Administrativo, 

para, querendo, vir a processo, num prazo de 10 dias, dizer o que se 

lhe oferecer sobre o sentido provável da decisão acima anunciada.---- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 08.10.2019.------------------------------------------------ 

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. --------------------------------------------- 

 

 

3.10. OBRAS DE AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL, 

PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 314/18 – CARLOS ALBERTO FERREIRA 

– AV. DA TRINDADE, 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 04.10.2019.------------------ 

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 646/19 e 1850/19, referente ao 

processo n.º 314/18, o Sr.º Carlos Alberto Ferreira, 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 ampliação6 e alteração7 de um “conjunto 

habitacional” (habitação, comércio/serviços e garagens), com lic.ª 

inicial n.º 608/83 e 252/97, situado na Av.ª da Trindade, N.º 20, 

União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge no concelho de 

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

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 1.704,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 2511-P e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1274/20190903, da União das freguesias de 

Santa Cruz/Trindade e Sanjurge.-------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Alvará de Licença n.º 87/73, para “construção de uma casa”, de 

r/chão e andar, com a área de 221,93 m2, em nome de Fernando Magalhães 

Ferreira.----------------------------------------------------------- 

2.2- Alvará de Licença n.º252/97, para “remodelação e ampliação de um 

edifício de habitação e comércio”, de r/chão, com aumento de área de 

95,50 m2, em nome de Fernando Magalhães Ferreira.-------------------- 

2.3 - Certidão de Propriedade horizontal – Processo N.º 824/96.------ 

2.4 - Alvará de Licença n.º608/83, para “construção de uma moradia”, 

de cave, r/chão e andar, com a área de 709,12 m2.-------------------- 

2.5 - Alvará de licença de utilização N.º 243/97, para habitação e 

comércio. ---------------------------------------------------------- 

2.6 - Alvará de licença de utilização N.º 66/88, para habitação.----- 

2.7- Alvará de obras de alteração N.º 13/11, com aumento de área de 

99,71 m2.------------------------------------------------------------ 

2.8- Alvará de Autorização de Utilização N.º 27/11, para comércio, 

atividade produtiva local, prestação de serviços e indústria de 

restauração.-------------------------------------------------------- 

2.9- Alvará de Autorização de Utilização N.º 84/11, para as frações 

“C” e “D”, destinadas a habitação.----------------------------------- 

                                                           
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;---------------------------------------------------------- 
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 

revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento ou de 

implantação ou da cércea;-------------------------------------------- 
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2.10- Certidão de Propriedade horizontal – Processo N.º 256/10.------ 

2.11- Participação N.º1/2018 (Proc.186/FIS/2017).-------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial;---------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000;---------------------------- 

- 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 e do coordenador de projeto, 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;---------------------------------- 

- Calendarização;--------------------------------------------------- 

- Estimativa orçamental;--------------------------------------------- 

 Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico;------------- 

- 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: 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;------------------------------------------- 

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 e alteração de um “conjunto 

habitacional”.------------------------------------------------------ 

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.------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende, a legalização das obras de alteração e 

ampliação, de um conjunto habitacional (habitação, comércio/serviços 

e garagens), formado por dois blocos: ------------------------------- 



                                                                F. 190 

                                                                  _____________________ 
 

5.1.1- O bloco 1 é um edifício de habitação bifamiliar, 

comércio/serviços e garagens, constituído por dois fogos de tipologia 

T2, dois estabelecimentos de comércio/serviços e garagens/arrumos.--- 

5.1.2- O bloco 2 é um edifício constituído por uma habitação 

unifamiliar e um estabelecimento de comércio /serviços.-------------- 

5.2- O bloco 1 (edifício de habitação bifamiliar, comércio/serviços), 

é uma preexistência, pelo facto de estar devidamente licenciado, em 

conformidade com o disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 5.º, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal. As alterações são ao nível de 

vãos interiores e exteriores, compartimentação interior e ampliação 

ao nível da cave. --------------------------------------------------- 

5.3 - O bloco 2 (edifício constituído por uma habitação unifamiliar e 

um estabelecimento de comércio/serviços), é uma preexistência, pelo 

facto de estar devidamente licenciado, em conformidade com o disposto 

na alínea b), do n.º 1, do artigo 5.º, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal. As alterações são ao nível de vãos interiores e exteriores, 

compartimentação interior e ampliação ao nível do r/chão e andar. --- 

5.4- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao edifício destinado a “comércio, serviços e industria” em 2019-06-

27, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º”60/2019”, que se anexa a 

esta informação e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.  

5.5- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na 

edificação, designadamente, a execução de obras conducentes, ao 

revestimento de um pano de parede exterior, construção de chaminés de 

exaustão nas cozinhas das habitações, elevação das chaminés que não 

se elevam 0,50 metros, do ponto mais elevado da cobertura do prédio, 

mudança da cobertura de uma das edificações e ventilação de uma 

instalação sanitária.----------------------------------------------- 

5.6- O ”conjunto habitacional”, situa-se na av.ª da Trindade, tendo 

resultado da vistoria realizada, para efeitos de legalizações de 

operações urbanísticas, que a intervenção se integra no meio 

envolvente, onde a moda da cércea na frente urbana em que se insere é 

de r/chão e andar.--------------------------------------------------- 

5.7- A edificação, 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, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. Relativamente ao volume 

do bloco 2, que não segue os alinhamentos definidos no arruamento, o 

requerente apresenta, documento escrito, reconhecido notarialmente, 

atestando que, na eventualidade do município proceder à melhoria das 

condições de trânsito, a ampliação de carater ”precário” e muros de 

vedação confinantes com a via pública, não implicarão qualquer 

indemnização ao proprietário, caso se revele necessária a sua 

demolição.---------------------------------------------------------- 

5.8- O “conjunto habitacional” destina-se a habitação, comércio e 

serviços, o que se enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do 

artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços 

de classe 1 possuem já ou estão vocacionados para a utilização e 

ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou 

mista.-------------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 
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6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, e do coordenador de projeto, 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 

715,29 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 

1.173,21 euros.----------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.888,50 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 ”conjunto habitacional”, se situa em local, 

onde predominam esta tipologia de construções e que o seu estado atual 

de conservação, não desvirtua a envolvente em que se insere.--------- 

8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, compaginam-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 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- Constatando-se, que há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação no “conjunto habitacional, objeto de pedido 

de legalização das obras de ampliação e alteração, levadas a efeito, 

sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e que é 

apresentada, uma calendarização de trabalhos, necessários para levar 

a efeito, as obras, que visam corrigir/adaptar os imóveis, de forma 

a, dotá-los de aptidão para o uso pretendido e melhorar o seu 

enquadramento na envolvente em que se inserem.----------------------- 

8.4- De acordo com o previsto, no artigo 61.º, do Regulamento Geral 

das Estradas e Caminhos Municipais, as vedações existentes, situadas, 

no todo ou em parte, nas faixas onde não seja permitida a construção, 

nos termos dos artigos anteriores do referido diploma legal, poderão 

ser autorizadas obras de ampliação ou modificação, quando não se 

preveja a necessidade de os demolir em futuro próximo para melhoria 

das condições de trânsito.------------------------------------------- 

8.5- Para além das disposições constantes da anterior alínea, são 

condições indispensáveis, para a concessão das autorizações, de obras 

de ampliação ou modificação:----------------------------------------- 

8.5.1- Não resultar da execução das obras inconvenientes para a 

visibilidade;------------------------------------------------------- 

8.5.2 - Obrigarem-se os proprietários a não exigir qualquer 

indeminização, no caso de futura expropriação pelo Estado ou pela 

Câmara Municipal, pelo aumento de valor que dessas obras resultar para 

a parte do prédio ou vedação abrangida nas faixas referidas.- 

8.6- Face ao que vem a ser dito, o requerente, juntou ao pedido de 

legalização, documento escrito, reconhecido notarialmente, atestando 

que, na eventualidade do município proceder à melhoria das condições 

de trânsito, a ampliação de carater ”precário” e muros de vedação 
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confinantes com a via pública, não implicarão qualquer indemnização 

ao proprietário, caso se revele necessária a sua demolição.---------- 

8.7-Pelo exposto, como há obras a serem levadas a efeito, o titulo a 

emitir será o alvará de licença especial de legalização, conforme 

previsto no n.º4, do artigo 73.º-C, do RMUE.------------------------- 

8.8- Considerando, que se trata de um pedido de legalização das obras 

de ampliação e alteração, 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 (artigos 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 o licenciamento das mesmas.---------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação e alteração do “conjunto 

habitacional”, e face as obras de correção a levar a efeito, deverá o 

interessado, no prazo máximo de 90 dias, apresentar nestes serviços 

os elementos constantes do n.º 1, do art.º 3, da Portaria 216-E/2008, 

de 3 de Março, para que se possa emitir o respetivo o alvará de licença 

especial de legalização, 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;---------------------------------------- 

9.2- Em conformidade com o n.º10, do artigo 73.º-C, do RMUE, e de 

acordo com o preceituado no n.º 14, do mesmo artigo do referido diploma 

legal, vir requerer, num prazo de 30 dias úteis, após a realização das 

obras, 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):---------------------------------------------------------- 

Bloco 1: aumento de área de 56,16 m2 -------------------------------- 

Bloco 2: aumento de área de 243,04 m2-------------------------------- 

Garagens/arrumos: 124,05 m2 ----------------------------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------- 
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s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem 
 

        

 - Semipenetração betuminosa 
 

0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 
 

1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 
 

0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 
 

0 0,10 0,00   

 - Betão  
 

0 0,22 0,00   

Passeios 
 

        

 - Lancil (Betão) 
 

1 0,20 0,20   

 - Lancil (Granito) 
 

0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 

 

1 0,19 0,19   

 - Pavimento (Mosaico) 
 

0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 
 

1 0,26 0,26   

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   1,69     

   
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   423,25 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 = 715,29   € 

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 
299,20m2 3,30 € 987,36 € 

n.º11 Anexo de apoio 124,05m2 1,05 € 130,25€ 

Art.76,n.º6 Vistoria  55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      1.173,21 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 715,29 € + 1.173,21 € = 1.888,50 € ---- 

À Consideração Superior.--------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 07.10.2019:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na 

presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido 

competentes despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar 

uma deliberação conducente ao deferimento do pedido de legalização das 

obras realizadas sem controlo prévio, que se encontram patenteadas na 

operação urbanística em presença (Legalização de obras de ampliação e 

alteração de uma edificação de habitação coletiva, comércio e 

serviços, sita na Avenida da Trindade, n.º 20, da União de freguesias 

de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge) nos termos e para os efeitos 

enunciados nos itens “8 – Considerações Fundamentadoras da Proposta 
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de Decisão” e “9 – Proposta de Decisão”, deste documento, o qual deverá 

ser titulado pro alvará de licença especial de legalização, a requerer 

pelo interessado.--------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 08.10.2019.------------------------------------------------ 

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 

 

 

1.1. AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO E ETAR DE CALVÃO – TRABALHOS A 

MENOS. ------------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 279/2019, 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 “Ampliação da Rede de saneamento e Etar de 

Calvão”. ----------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação de reunião de Câmara do dia 10 de abril 

de 2017, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Construções 4 de 

Maio, Lda”, a execução da referida empreitada. ---------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, 14 de julho 

de 2017. ------------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 398.152,50€ (Trezentos e 

noventa e oito mil, cento e cinquenta e dois Euros e cinquenta e quatro 

cêntimos)), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 180 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 17 de julho de 2017. ----------------- 

6. O plano de Segurança e Saúde foi aprovado aos 18 dias do mês de 

agosto de 2017. ----------------------------------------------------- 

7. Nesta obra foi faturado o valor de 333.652,50€, repartidos por 11 

autos de medição. Resulta assim, um valor de 64.500,00€ que constitui 

trabalhos a menos. -------------------------------------------------- 

8. Foi ainda faturado um valor de 1.931,86€ relativo à revisão de 

preços. ------------------------------------------------------------ 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1.  O valor dos trabalhos a menos resulta dos seguintes factos: ---- 

i) Optou-se por executar o coletor, sempre que possível junto à berma 

da estrada e das ruas pavimentadas, originando assim, em pavimentação, 

um valor a menos de 49.980,00€, correspondendo 47.040,00€ a pavimento 

em betão betuminoso e 2.940,00€ em betão. --------------------------- 

ii) Optou-se, igualmente, por executar troços retos mais longos, 

respeitando, no entanto, os regulamentos em vigor, tendo-se diminuído, 

assim, o número de caixas de visita. Resultou uma redução de valor de 

6.090,00€. --------------------------------------------------------- 
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iii) Foram implantadas todas as caixas de diâmetro  800mm necessárias, 

tendo-se verificado que existem 49 unidades a mais, resultando daqui 

um valor a menos de 8.330,00€ --------------------------------------- 

iiv Encontrava-se previsto um painel temporário com a indicação do 

financiamento que não foi colocado em virtude de tal não ser exigido 

pois o valor do apoio comunitário nesta obra é inferior a 500.000,00€. 

O valor da mesma é de 100,00€ --------------------------------------- 

III – Conclusão ----------------------------------------------------- 

1 – De acordo com o exposto anteriormente, o valor de trabalhos a 

menos resultantes desta empreitada é de 64.500,00€, propondo-se 

através da presente informação a aprovação dos mesmos. -------------- 

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

A técnica superior -------------------------------------------------- 

Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª ---------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.10.04. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.10.08. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. RODOVIA DE ACESSO PRIORITÁRIO A24/HOSPITAL – LANÇO 1 (TROÇOS 1 E 

2) E RUA FONTE DO LEITE – LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO. ---------------------- 

Foi presente a informação nº 296/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu concurso público tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “Rodovia de Acesso Prioritário 

A24/Hospital – Lanço 1 (Troços 1 e 2) e Rua Fonte do Leite”. -------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária, do dia 16 de novembro de 

2009, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Socorpena, Construção 

e Obras Públicas, Lda.” a execução da referida empreitada. ---------- 

3. O cato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas aos 25 dias 

do mês de janeiro de 2010. ------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 3.240.000,00€ (Três 

milhões, duzentos e quarenta mil euros), acrescido do valor do I.V.A. 

à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes condições: -- 

Prazo de execução da obra: 365 dias a contar da consignação dos 

trabalhos, cujo auto data de 23 de fevereiro de 2010. --------------- 

5. A consignação foi parcial, dado na altura não estar ainda 

disponível a totalidade dos terrenos abrangidos pela empreitada, de 

acordo com mapa anexo ao referido auto de consignação. -------------- 

Aos 3 dias do mês de janeiro de 2011 foi realizada uma nova consignação 

parcial, abrangendo os terrenos restantes, com exceção da parcela 40B. 

O Plano de Segurança e saúde foi aprovado em reunião de câmara no dia 

11 de fevereiro de 2010 e a sua aprovação foi comunicada ao empreiteiro 

no dia 22 de fevereiro de 2010. ------------------------------------- 

6. A receção provisória ocorreu no dia 13 de abril de 2012. -------- 

7. Decorridos quatro anos após a receção provisória da empreitada, os 

valores retidos foram reduzidos em 90%, dando cumprimento ao decreto-

lei n.º 190/2012, que vigorava na altura. --------------------------- 
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8. A empresa solicita a receção definitiva da empreitada em causa, 

dado que decorreram já mais de cinco anos após a receção provisória 

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1 - Face ao solicitado, procedeu-se à análise da pretensão do 

requerente, concluindo-se que: -------------------------------------- 

i) A receção definitiva ocorre quando termina o prazo de garantia da 

obra (n.º 1, artigo 398 do CCP) ------------------------------------- 

ii) De acordo com o n.º 2 do artigo 397 do CCP, prazo de garantia prazo 

de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes 

termos: ------------------------------------------------------------ 

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos não 

estruturais ou a instalações técnicas; ------------------------------ 

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos à obra, 

mas dela autonomizáveis. -------------------------------------------- 

iii) De acordo o Despacho normativo n.º 9/2014 de 31 de julho, 

relativamente a estradas, são elementos construtivos estruturais os 

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

a) Elementos de fundação, superficiais e profundos (aterros, estacas, 

injeções, microestacas, ...) ---------------------------------------- 

b) Aterros, escavações, taludes e elementos de suporte de terrenos 

(muros de suporte, ancoragens, pregagens e elementos de estabilização) 

c) Elementos constituintes da estrutura do pavimento (sub-base, base 

e camada de regularização, geossintéticos, membranas anti fissuras) - 

d) Sistemas de drenagem de águas superficiais e profundas - transversal 

e longitudinal (drenos, aquedutos, descarregadores, tubagens, caixas 

de visita, valetas, ...) -------------------------------------------- 

e) Contenção de terras (muros de gabião, betão projetado, ...) ------ 

iv) Desta forma, encontrando-se a obra em causa dotada dos elementos 

referenciados na alínea anterior, a receção definitiva só poderá 

ocorrer quando terminar o período de garantia, isto é, após o dia 

13/04/2022. -------------------------------------------------------- 

2 -  O artigo 295 do CCP, determina, porém que no 5 ano após a receção 

provisória, deverá ser liberado 10% do valor retido, o que ainda não 

foi efetuado por, em inspeções técnicas à obra, terem sido detetadas 

deficiências. ------------------------------------------------------ 

3 – Tendo o empreiteiro comunicado a conclusão da correção das 

deficiências apontadas, foi feita uma nova inspeção, tendo-se 

concluído que esta se encontrava em boas condições. ----------------- 

4 - O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução 

através de garantia bancária n.º 19856, emitida pelo Barclays Bank PLC 

em 27 de novembro de 2009, no valor de 5%, correspondente a 

162.000,00€. ------------------------------------------------------- 

5 - Foram ainda efetuadas retenções de 5% do valor de cada auto de 

medição conforme quadro seguinte: ----------------------------------- 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 96.442,20€ 4.822,11€ 

2 208.386,66€ 10.419,33€ 

3 208.928,50€ 10.446,43€ 

4 262.250,35€ 13.112,52€ 

5 228.704,22€ 11.435,21€ 

6 87.499,75€ 4.374,99€ 

7 19.850,82€ 992,54€ 
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8 64.494,84€ 3.224,74€ 

9 3.217,30€ 160,87€ 

10 166.655,37€ 8.332,77€ 

11 66.688,89€ 3.334,44€ 

12 98.227,92€ 4.911,40€ 

13 61.897,35€ 3.094,87€ 

14 6.505,20€ 325,26€ 

15 242.907,00€ 12.145,35€ 

16 140.193,19€ 7.009,66€ 

17 155.133,69€ 7.756,68€ 

18 86.771,88€ 4.338,59€ 

19 74.182,92€ 3.709,15€ 

20 4.850,46€ 242,52€ 

21 132.864,00€ 6.643,20€ 

22 148.671,90€ 7.433,60€ 

23 183.846,34€ 9.192,32€ 

24  7.649,65€ 382,48€ 

25 111.394,08€ 5.569,70€ 

26 81.347,84€ 4.067,39€ 

27 114.998,93€ 5.749,95€ 

28 108.206,75€ 5.410,34€ 

Total 3.172.767,99€ 158.638,40€ 

6 - Estas retenções foram substituídas por garantia bancária n.º 00125-

02-1812479do Banco Millennium BCP, no mesmo valor. ------------------ 

7 - Foi efetuada a revisão de preços, tendo-se obtido o seguinte valor: 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 10% 

1-RP 232.035,52€ 23.203,55€ 

8 -  Tendo em consideração as reduções já efetuadas, a situação atual 

é a seguinte: ------------------------------------------------------- 
Contrato Tipo Valor Redução já 

efetuada (90%) 

Valor a 

liberar 

(10%) 

Contrato 

inicial 

Caução através de garantia 

bancária n.º 19856-Barclays Bank 
162.000,00€ 145.800,00€ 16.200,00€ 

Reforço da caução através de 

garantia bancária n.º 00125-02-

1812479-Millennium BCP 

158.638,40€ 142.774,56€ 15.863,84€ 

Revisão de 

Preços 

Retenção no auto 
23.203,55€ 20.883,20€ 2.320,35€ 

Totais  343.841,95€ 309.457,76€ 34.384,19€ 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se ao executivo municipal, a autorização da 

redução das retenções, procedendo-se esta da seguinte forma: -------- 

1 – Redução e consequente extinção da garantia bancária n.º 19856-

Barclays Bank, no valor de 16.200,00€; ------------------------------ 

2 – Redução e consequente extinção da garantia bancária n.º 00125-02-

1812479-Millennium BCP, no valor de 15.863,84€; --------------------- 

3 – Reembolso, por parte do Município, no valor de 2.320,35€, 

respeitante ao valor retido no auto de Revisão de Preços. ----------- 

4 – Tendo em consideração que a garantia dos elementos indicados 

anteriormente é de dez anos, a liberação dos valores atrás mencionados, 
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não iliba o empreiteiro do cumprimento das suas obrigações de garantia 

no que se refere à correção dos defeitos da obra a si imputáveis, 

durante o período referido. ----------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 2 de outubro de 2019 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.10.04. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.10.08. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 

1.6) E AVENIDA DE SANTO AMARO (PAMUS 1.7) - RELATÓRIO FINAL. -------- 

Foi presente a informação nº 298/2019, 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 156, de 16 de agosto de 2019 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Lotes 9 e 13 – Requalificação da Avenida Tenente Valadim (PAMUS 1.6) 

e Avenida de Santo Amaro (PAMUS 1.7)”. ------------------------------ 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “Anteros – Empreitadas, Soc. de Const. e O. 

Públicas, S.A.” pelo valor 465.610,00 € (Quatrocentos e sessenta e 

cinco mil, seiscentos e dez euros), IVA não incluído. --------------- 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e 

esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestões 

quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo 

relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que delibere no sentido de: ------------------------------- 

1.    Aprovação do relatório final da empreitada “Lotes 9 e 13 – 

Requalificação da Avenida Tenente Valadim (PAMUS 1.6) e Avenida de 

Santo Amaro (PAMUS 1.7)”; ------------------------------------------- 

2.   A adjudicação da empreitada à empresa, “Anteros – Empreitadas, 

Soc. de Const. e O. Públicas, S.A.” pelo valor 465.610,00 € 

(Quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e dez euros), IVA não 

incluído, com um prazo de execução de 210 dias, remetendo-se o mesmo 

relatório final à entidade competente para autorizar despesa, no caso, 

a Câmara Municipal. ------------------------------------------------- 

De salientar que o valor total da proposta (465.410,00 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo - 3.3.1. 0102/07030301 0101 

2016 I 3, sendo a previsão de execução financeira para o ano de 2019, 

no valor de 50.000,00€ e para o ano de 2020 no valor de 415.610,00€ e 
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o valor correspondente à rede de Abastecimento de Água é de 40.695,00€, 

sendo 12.000,00€ relativos ao ano de 2019; -------------------------- 

3. Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação do Sr.º Eng.º Vítor Pereira, como gestor do contrato, 

com a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato e 

elaborar o relatório de avaliação no final de obra; ----------------- 

4.  A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das 

disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e 

do nº 1 do artigo 98º do CCP; --------------------------------------- 

5. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, se remeta o procedimento ao Gabinete de Notariado e 

Expropriações, com vista à celebração do respetivo contrato com o 

adjudicatário. ----------------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 03 de outubro de 2019. ------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

Aos 03 dias do mês de outubro de 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 – Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão 

de Obras Públicas; -------------------------------------------------- 

- 2.º Vogal – Vítor Joaquim Fernandes Pereira, Técnico Superior da 

Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------ 

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 26 de setembro procedeu-se à notificação do projeto 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 “Lotes 9 e 13 – Requalificação da Avenida Tenente Valadim 

(PAMUS 1.6) e Avenida de Santo Amaro (PAMUS 1.7)” pelo valor 465.610,00 

€ (Quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e dez euros) IVA 

não incluído, à empresa “Anteros – Empreitadas, Soc. de Const. e O. 

Públicas, S.A.”, com um prazo de execução de 210 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 ----------------------------------------------------------- 

Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues --------------------------------- 

Vítor Joaquim Fernandes Pereira ------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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MINUTA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “LOTES 9 E 13 – 

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 1.6) E AVENIDA DE 

SANTO AMARO (PAMUS 1.7)”. ------------------------------------------- 

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 € 465 610,00 (quatrocentos e 

sessenta e cinco mil, seiscentos e dez 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 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, ANTEROS EMPREITADAS – SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A., com sede no ……………… Pessoa Coletiva 

nº ………., com o mesmo número de matricula na Conservatória do Registo 

Comercial de Felgueiras, titular do Alvará de Construção nº ………… - 

PUB, com o capital social de ……….. euros, legalmente representada por 

………….., residente na …………….., titular do cartão de cidadão n.º ………., 

válido até ……….., emitido pelas entidades competentes da Republica 

Portuguesa na qualidade de ……….. do ……………, 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 “Lotes 

9 e 13 – Requalificação da Avenida Tenente Valadim (PAMUS 1.6) e 

Avenida de Santo Amaro (PAMUS 1.7)”, pelo preço de € 465 610,00 

(quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e dez euros), 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, 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 210 

(duzentos e dez) 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. ------------------------------------------------------ 
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3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o nº1 

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

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 1 592/2004 (2ª série), de 8 de janeiro. 

3 – Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem 

da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 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 1665/2019, de ……………; --------------------- 

2 – Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 

Nº 3054/2019, de 1………….., 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 € 23 280,50 (vinte e três 
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mil, duzentos e oitenta euros e cinquenta 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, o Sr. Eng.º Vitor 

Pereira, da Divisão de Obras Públicas, mediante deliberação camarária 

do passado dia … de ……… de 2019, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução do contrato e elaborar o relatório de 

avaliação, no final da obra. --------------------------------------- 

Cláusula 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. -------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.10.08. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. EMISSÁRIO DE ABOBELEIRA VALDANTA. RECEÇÃO DEFINITIVA. ---------- 

Foi presente a informação nº 299/2019, 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 73 de 14 de Abril de 2008, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Emissário de 

Abobeleira e Valdanta”. --------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 21 de Agosto de 2008, o Município de Chaves adjudicou 

ao consórcio “Construções Quatro de Maio, Lda. e José Moreira & Filhos, 

Lda.” a execução da referida empreitada. ---------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 24 de 

Setembro de 2008 ---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pelo 

consórcio, encontra-se fixado em 159.309,66€ (Cento e cinquenta e nove 

mil, trezentos e nove euros e sessenta e seis cêntimos), acrescido do 

valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------ 

5. Prazo de execução da obra, 150 dias. ---------------------------- 

6. O Auto de Consignação data de 7 de Outubro de 2008 -------------- 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 17 de Janeiro de 2011, o Município de Chaves aprovou 

Trabalhos a Mais no valor de 37.526,39€. ---------------------------- 

8. A Receção Provisória ocorreu no dia 6 de Fevereiro de 2012. ----- 

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 1 de Julho de 2013, o Município de Chaves autorizou 

a liberação da caução prestada em 30% do total da caução, no valor de 

5.905,08€, correspondente ao primeiro ano do prazo de garantia da 

obra. -------------------------------------------------------------- 

10. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 22 de Janeiro de 2016, o Município de Chaves 

autorizou a liberação da caução prestada em 45% do total da caução, 

no valor de 8.857,63€, correspondente ao segundo e terceiro ano do 

prazo de garantia da obra. ------------------------------------------ 

11. A empresa adjudicatária da empreitada em epígrafe, através de 

oficio n.º 543, que deu entrada nos serviços do Município no dia 17 

de Janeiro de 2019, vem solicitar a liberação da Receção Definitiva 

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

12. O prazo de garantia da obra é de cinco anos a contar da Receção 

Provisória. -------------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. Em resposta ao solicitado, foi efetuada uma vistoria à obra no dia 

4 de Outubro de 2019, de acordo com Auto de Vistoria em anexo, 

comparecendo no local dos trabalhos os responsáveis pela Fiscalização 

da obra, Eng.º Vítor Joaquim Fernandes Pereira e Fiscal Domingos 

Moutinho Fernandes, na presença do representante do empreiteiro, Eng.º 

José Armindo de Carvalho Teixeira, para nos termos do disposto do n.º 
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1 artigo n.º 227 do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, vigente à 

data da celebração do contrato da empreitada, procederem à vistoria 

dos trabalhos executados, tendo-se verificado que os trabalhos 

referentes ao contrato da empreitada, se encontram executados de 

acordo com o projeto, caderno de encargos e demais elementos técnicos, 

não apresentando anomalias resultantes de defeitos de execução. ----- 

2. Solicitado parecer à Divisão de Águas e Resíduos, tendo-nos 

transmitido que na presente data não se detetam irregularidades, no 

funcionamento das infraestruturas instaladas no âmbito da presente 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. As garantias da empreitada são as seguintes: -------------------- 

Contrato Tipo Valor 

Contrato Inicial Garantia Bancária n.º 504-0000022 7.965,48€ 

    

Autos de Medição 

Trabalhos Normais 

n.º 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

Retenção nos Autos 7.965,48€ 

    

Contrato Adicional Depósito de Garantia, Guia n.º 

43/2011 
1.876,32€ 

    

Autos de Medição 

Trabalhos a Mais 

n.º 10 

Retenção no Auto 1.876,32€ 

   

  19.683,60€ 

4. Após aprovação da liberação das garantias bancarias, resultam as 

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

Contrato Tipo Valor por Libertar 

Contrato Inicial Garantia Bancária n.º 504-0000022 1.991,37€ 

    

Autos de Medição 

Trabalhos Normais 

n.º 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

Retenção nos Autos 1.991,37€ 

    

Contrato Adicional Depósito de Garantia, Guia n.º 

43/2011 
469,08€ 

    

Autos de Medição 

Trabalhos a Mais 

n.º 10 

Retenção no Auto 469,08€ 

   

  4.920,09€ 

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

Face ao exposto, sou a propor o seguinte: --------------------------- 

a) Que numa primeira fase a presente proposta seja agendada para a 

próxima reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da 

competente aprovação; ----------------------------------------------- 
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b) Que, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 227.º do Decreto-

Lei n.º 59/99 de 2 de março, dado que as obras não apresentam 

deficiências, seja efetuada a Receção Definitiva da Obra; ----------- 

c) Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte 

do Órgão Executivo, sejam extintas as garantias da empreitada, de 

acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 229.º do Decreto-Lei nº 

59/99 de 2 de março: ------------------------------------------------ 

• 1.991,37€, (Mil, novecentos e noventa e um euros e trinta e sete 

cêntimos), correspondente à Garantia Bancária n.º 504-0000022; ------ 

• 1.991,37€, (Mil, novecentos e noventa e um euros e trinta e sete 

cêntimos), correspondente à retenção efetuada nos Autos de Medição n.º 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ------------------------------------------ 

• 469,08€, (Quatrocentos e sessenta e nove euros e oito cêntimos), 

correspondente a Depósito de Garantia, Guia n.º 43/2011; ------------ 

• 469,08€, (Quatrocentos e sessenta e nove euros e oito cêntimos), 

retenção efetuada no Auto de Medição n.º 10. ------------------------ 

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

Chaves, 4 de Outubro de 2019 ---------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Auto de vistoria -------------------------------------------- 

Oficio do pedido ---------------------------------------------------- 

Informação DAR ------------------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.10.07. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.10.08. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. ROTUNDA NO ENTRONCAMENTO DA AV. DUARTE PACHECO E AV. D. JOÃO I – 

VISTORIA COM VISTA À RECEÇÃO DEFINITIVA. ---------------------------- 

Foi presente a informação nº 308/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. Por anuncio publicado no Diário da Republica – 2ª serie, nº 83º de 

29 de abril de 2009, a Camara Municipal de Chaves, abriu procedimento 

por Concurso Publico tendente à adjudicação da obra de “ROTUNDA NO 

ENTRONCAMENTO DA AV. DUARTE PACHECO E AV. D. JOÃO I”. --------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

realizada no dia 4 de junho de 2009, o Município de Chaves, adjudicou 

à firma “Anteros Empreitadas 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 29 de 

junho de 2009. ------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 479.454,60€ (quatrocentos 

e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro euros e 

sessenta cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Auto de consignação é de 29 de junho de 2009. ------------------- 

• Prazo de execução da obra: 60 dias. ----------------------------- 

5. A receção provisória foi efetuada no dia 22 de novembro de 2010. - 
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6. Para cumprimento das obrigações contratuais, a entidade executante 

apresentou a garantia bancária nº00351317, emitida pelo Banco Espirito 

Santo, em 18/06/2009, no valor de 23.972,73€, correspondendo a 5% do 

valor contratual e para reforço de caução, foi feita a retenção de 5% 

do valor dos autos de medição, no montante de 23.972,73€. ----------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. A entidade executante através de ofício, que deu entrada nos 

serviços administrativos do município de Chaves com o registo nº8819 

em 01/10/2019, vem solicitar a receção definitiva da obra e 

consequentemente a libertação na sua totalidade da garantia prestada 

para cumprimento das obrigações contratuais, visto já terem decorrido 

mais de cinco anos, após a data da receção provisória. -------------- 

2. Em resposta ao solicitado, foi efetuada uma vistoria aos trabalhos, 

no dia 4/10/2019, conforme auto em anexo, tendo-se verificado que, 

foram corrigidas as anomalias assinaladas no auto de vistoria datado 

de 23/11/2015, pelo que os trabalhos que fazem parte da empreitada, 

encontram-se executados em conformidade com o estabelecido no caderno 

de encargos e demais elementos técnicos, estando assim em condições 

de serem recebidos definitivamente. --------------------------------- 

3. A garantia para execução da obra, foi apresentada do seguinte modo: 

Autos Valor dos Autos Retenção nos autos 5% 

Nº 1 ao Nº 11 479.454,60 € 23.972,73 € 

   

Valor do Contrato Garantia bancária nº00351317 

479.454,60€ 23.972,73€ 

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 

administrativo: ---------------------------------------------------- 

1. Que, a presente proposta seja agendada para a próxima reunião de 

Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação; -- 

2. Que de acordo com o estipulado no nº2 do artigo 398º do CCP, dado 

que as obras não apresentam deficiências, seja elaborado o respetivo 

auto de receção definitiva; ----------------------------------------- 

3. Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte 

do Órgão Executivo, sejam extintas as respetivas garantias bancárias: 

i) Garantia Bancária nº00351317, emitida pelo Banco Espirito Santo, 

em 18/06/2009, no valor de 23.972,73€; ------------------------------ 

ii) seja restituído o valor retido, remetendo-se cópia da presente 

informação à Divisão de Gestão Financeira, com a finalidade de 

reembolsar a entidade executante no montante de 23.972,73€ (vinte e 

três mil novecentos e setenta e dois euros e setenta e três cêntimos).  

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

Divisão de Obras Publicas, 7 de outubro de 2019 --------------------- 

A técnica Superior -------------------------------------------------- 

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

Em Anexo: Auto de vistoria ------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.10.08. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.10.08. -------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESÍDUOS 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. HOTÉIS PREMIUM, LDA. ---------- 

Foi presente a informação nº208/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—- 

1. INTRODUÇÃO:----------------------------------------------------- 

Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos dia 07 de junho de 2019 um 

e´mail de um pedido em nome dos Hotéis Premium, Lda, contribuinte 

n.º509277160, a solicitar a reapreciação do acordo de pagamento em 

prestações, de duas faturas de abastecimento de água de valor 

exagerado.---------------------------------------------------------- 

Considerando que o atraso do pagamento da prestação, resultou de uma 

falha na validação na plataforma do homebanking.--------------------- 

Considerando que o nosso programa caduca, caso haja uma prestação em 

atraso, foi o que se verificou, e como resultou de uma falha técnica 

e não premeditada, solicitamos a reapreciação do acordo.------------- 

2. DO DIREITO:----------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, as faturas em causa, correspondem à data de 

apresentação do pedido 3.609,99€+juros.------------------------------ 

Considerando que o valor da prestação era de 356,34€, o valor em causa 

corresponde a 11 prestações.----------------------------------------- 

3. PROPOSTAS:------------------------------------------------------ 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 

3.609.99€+juros, em 11 prestações mensais;--------------------------- 
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b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação;--------------------------------------------------- 

c) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Águas e Resíduos.------------------ 

Chaves, 30 de setembro de 2019.-------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 08.10.2019.------------------------------------------------ 

À Reunião de Câmara.------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. JOSÉ MARIA SOARES CARDOSO. ---- 

Foi presente a informação nº212/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—- 

1. INTRODUÇÃO: ---------------------------------------------------- 

Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos em 05 de julho de 2019, um 

pedido em nome de José Maria Soares Cardoso, contribuinte 

n.º165143363, a solicitar o pagamento em prestações, de uma dívida 

contraída junto do Município de Chaves, a título de consumos de água, 

recolha de águas residuais e resíduos sólidos urbanos efetuados e não 

pagos, numa instalação na Avenida do Tâmega, Vivenda Lopes nº79, em 

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

A 12 de julho de 2019, foi solicitado à Divisão de Recursos Humanos 

informação sobre a impossibilidade económica do requerente.---------- 

A 16 de setembro de 2019, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº173/SHSDPC Nº103/2019, que o Srº José Maria 

Soares Cardoso, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção 

de liquidar, o valor da divida, em 6 prestações.--------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal, desde que seja demonstrada a impossibilidade do sujeito 

passivo para efetuar o pagamento em dívida;-------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, a dívida atual da requerente, corresponde à data 

de apresentação do pedido era de 158,63€+juros.---------------------- 

Considerando que, o requerente, demonstrou, de livre e espontânea 

vontade, a intenção de liquidar, o valor da divida em 6 prestações 

cada instalação.---------------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 
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Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 158,63€+juros, 

em 6 prestações mensais cada;---------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação;--------------------------------------------------- 

c) Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Águas e Resíduos.------------------ 

Chaves, 03 de outubro de 2019.--------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 08.10.2019.------------------------------------------------ 

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. --------------------------------------------- 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. 10ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2019 - REGRA DO 

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº36/DGF/2019. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando, o artº40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set (RFALEI) 1, sob 

a epígrafe “Equilíbrio orçamental”, prevê-se o seguinte: ------------ 

1.  Os orçamentos das entidades do setor local prevêem as receitas 

necessárias para cobrir todas as despesas. -------------------------- 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente 

bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida 

das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos. ----- 
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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: ------ 

 

 

b) Em cada modificação orçamental/execução periódica: ------------- 

Valor Validação

30.551.600,21 €   

24.613.338,07 €   

2.681.694,12 €     

30.551.600,21 €   

24.613.338,07 €   

5.938.262,14 €     

2.681.694,12 €     

3.256.568,02 €     

30.551.600,21 €   

1.527.580,01 €     

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

Total das receitas correntes totais (6) Não aplicável 

(Situação de 

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

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 

Situação de 

Cumprimento

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

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

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

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

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 
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Chaves, 02 de Outubro de 2019 --------------------------------------- 

A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Mapa da 10ª Modificação aos Documentos Previsionais 2019 ----- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.10.04. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.2. APROVAÇÃO DA ATA DA HASTA PÚBLICA DESTINADA À 

ALIENAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DE TRÊS PRÉDIOS 

URBANOS (ANTIGAS ESCOLAS PRIMÁRIAS). - ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA. - 

REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE ALIENAÇÃO. PROPOSTA N.º 95/GAP/2019. -------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

1. Em reunião do executivo camarário de 05 de agosto de 2019, foi 

deliberado, por unanimidade, abrir um procedimento, na modalidade de 

hasta pública, tendente à alienação/adjudicação do direito de 

propriedade de prédios urbanos que deixaram de estar afetos a Escolas 

de 1º Ciclo, com a identificação e valores para alienação, infra 

indicados: --------------------------------------------------------- 
Escola Freguesia Artigo 

Matricial 

Desc. 

Conservatória 

Valor de 

licitação 

 Aveleda São Vicente da Raia U-371º 329 €7 060,00 

Lamadarcos Lamadarcos U-328º 939/20100906 €24 800,00 

Seixo Loivos e Póvoa de Agrações U-994º 948/20100929 €5 560,00 

 

No prazo estipulado para a apresentação de propostas – 30 de agosto 

de 2019 -, deram entrada nos serviços administrativos municipais 

quatro propostas, a saber: ------------------------------------------ 

Valor Validação

30.551.600,21 €   

17.774.570,73 €   

2.681.694,12 €     

30.551.600,21 €   

17.774.570,73 €   

12.777.029,48 €   

2.681.694,12 €     

10.095.335,36 €   

30.551.600,21 €   

1.527.580,01 €     

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

REGRAS ORÇAMENTAIS

(2) Despesa corrente paga

Despesa corrente paga

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(1) Valor das receitas correntes brutas previstas para 2019 

Apuramento do saldo corrente

Situação de 

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

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

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

Total das receitas correntes totais (6)

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

Artigo 40º

Receitas correntes brutas previstas para 2019 

Situação de 

Cumprimento

DATA: 01-10-2019
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 Proposta apresentada às 11:30 horas, do dia 30 de agosto de 2019, 

com o registo de entrada GAP 7817 30-08-2019, remetida por Carlos 

Alves Martins, com morada em Lamadarcos, concelho de Chaves, tendo a 

proposta por objeto a Escola Primária de Lamadarcos; --------------- 

 Proposta apresentada às 15:15 horas, do dia 30 de agosto de 2019, 

com o registo de entrada GAP 7849 30-08-2019, remetida por Gracinda 

de Sousa Amorim, com morada em Lamadarcos, concelho de Chaves, tendo 

a proposta por objeto a Escola Primária de Lamadarcos; ------------- 

 Proposta apresentada às 15:30 horas, do dia 30 de agosto de 2019, 

com o registo de entrada GAP 7850 30-08-2019, remetida por Salvador 

Reis, com morada na Av. 25 de abril 2470-8º Esqº Vila Nova de Gaia, 

4430-196 Vila Nova de Gaia, tendo a proposta por objeto a Escola 

Primária de Lamadarcos; -------------------------------------------- 

 Proposta apresentada às 15:30 horas, do dia 30 de agosto de 2019, 

com o registo de entrada GAP 7851 30-08-2019, remetida por Salvador 

Reis, com morada na Av. 25 de abril 2470-8º Esqº Vila Nova de Gaia, 

4430-196 Vila Nova de Gaia, tendo a proposta por objeto a Escola 

Primária de Seixo. -------------------------------------------------- 

2. A Comissão designada para o efeito elaborou a Ata da hasta pública, 

relatando o sucedido na praça, documento que se anexa, a esta proposta, 

para os devidos efeitos. ------------------------------------------- 

II – JUSTIFICAÇÃO -------------------------------------------------- 

1. De acordo com a Ata da Hasta Pública, subscrita pelos membros da 

respetiva Comissão, o ato da hasta pública foi interrompido por elevado 

número de populares da localidade de Lamadarcos, no intuito de impedir 

a realização da venda da “Escola de Lamadarcos”. ------------------- 

2. Face à perturbação anteriormente descrita, a Comissão deliberou 

não proceder à abertura das propostas apresentadas para a Escola 

Primária de Lamadarcos, por considerar não se encontrarem reunidas as 

condições para a realização da hasta pública, tendo por objeto a venda 

daquele imóvel, tendo as mesmas ficado confiadas à Presidente da 

Comissão, até nova decisão do executivo camarário, sobre a matéria. - 

3. De acordo com o mesmo documento, a Comissão deliberou prosseguir 

com a realização da hasta pública relativamente aos restantes imóveis 

– Escolas Primárias de Seixo e de Aveleda – tendo comparecido no ato 

público Francisco José Rodrigues Bernardo e Salvador de Sousa 

Gonçalves dos Reis, concorrentes. ---------------------------------- 

4.  A proposta apresentada, tendo por objeto a Escola Primária de 

Seixo, propunha o seguinte valor: ----------------------------------- 

Escolas 

Propostas 

Proponente Valor 

Seixo 

Salvador de Sousa Gonçalves dos Reis 

 

Av. 25 de abril 2470-8º Esqº Vila Nova de Gaia, 

4430-196 Vila Nova de Gaia 

 

€ 6.500,00 

 

 

5. Tendo havido proposta única para a Escola Primária de Seixo, 

superior à base, a mesma foi admitida e não houve procedimento de 

licitação, tendo a Comissão deliberado adjudicar provisoriamente o 

imóvel denominado “Escola Primária de Seixo”, sito na freguesia de 

Loivos e Póvoa de Agrações, concelho de Chaves, inscrito na respetiva 

matriz urbana sob o artigo 994º, e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves com o n.º 948/20100929 ao concorrente Salvador de 

Sousa Gonçalves dos Reis, pelo valor de €6 500,00, tendo o mesmo, após 

a hasta pública, procedido à entrega dos documentos comprovativos da 

sua situação tributária e contributiva regularizada. ---------------- 
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6. Relativamente à Escola Primária de Aveleda, não tendo sido 

apresentadas propostas, os concorrentes presentes, depois de 

questionados, manifestaram interesse em licitar, tendo-se procedido a 

licitação a partir do valor base, ou seja, de €7 060,00, tendo começado 

por licitar, este valor o concorrente Francisco Bernardo. 

Seguidamente, licitou com um lanço mínimo de €500,00, o concorrente 

Salvador Reis, elevando a proposta para €7 560,00. Seguiu-se um período 

de licitações, entre aqueles dois concorrentes, tendo a licitação 

terminado com um lanço de €500,00 do concorrente Francisco Bernardo, 

elevando a proposta para €9 060,00. --------------------------------  

7. Os membros da comissão deliberaram, por unanimidade, adjudicar 

provisoriamente o imóvel identificado como “Escola Primária de 

Aveleda”, sito na freguesia de S. Vicente da Raia, concelho de Chaves, 

inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo 371º, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves com o número 329 a Francisco 

José Rodrigues Bernardo, pelo valor de €9 060,00. ------------------ 

III – PROPOSTA ----------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, e à luz do 

disposto na alínea g) do nº1 do Artigo 33º, do Anexo I à Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro e posteriores alterações, tomo a liberdade 

de sugerir ao executivo camarário que adote deliberação no sentido de: 

a) Adjudicar, definitivamente, o prédio urbano composto por “Escola 

Primária de Seixo”, sito na freguesia de Loivos e Póvoa de Agrações, 

concelho de Chaves, inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo 

994º, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves 

948/20100929, ao concorrente Salvador de Sousa Gonçalves dos Reis, 

pelo valor de €6 500,00, (seis mil e quinhentos euros); ------------- 

b) Adjudicar, definitivamente, o prédio urbano composto por “Escola 

Primária de Aveleda”, sito na freguesia de São Vicente da Raia, 

concelho de Chaves, inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo 

371º, descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o 

número 329, ao concorrente Francisco José Rodrigues Bernardo, pelo 

valor de €9 060,00 (nove mil e seiscentos euros); ------------------- 

c) Ao abrigo do disposto no nº1, do Artigo 165º do novo Código do 

Procedimento Administrativo, revogar a deliberação camarária de 05 de 

agosto de 2019, no que respeita à alienação, em hasta pública, do 

imóvel denominado “Escola Primária de Lamadarcos”; ----------------- 

d) Os contratos de compra e venda – escrituras – dos imóveis supra 

identificados deverão ser formalizados pelo Oficial Público da 

Autarquia, em conformidade com o disposto no Artigo 875º do Código 

Civil, na redação conferida pelo Decreto-Lei nº116/2008, de 4 de julho, 

e alínea b), do nº2, do Artigo 35º do Anexo I, da Lei supra citada, 

logo que se mostrem reunidas as condições jurídico administrativas 

necessárias para o efeito, ficando desde já legitimado o Presidente 

da Câmara ou o seu substituto legal a outorgar tais contratos; ----- 

e) Por último, caso a presente proposta venha a merecer a aprovação 

por parte do executivo camarário, dever-se-á dar conhecimento do teor 

integral da mesma e da decisão administrativa praticada sobre a 

matéria, aos adjudicatários interessados, bem como aos concorrentes 

que apresentaram propostas tendo por objeto a “Escola Primária de 

Lamadarcos”, acima identificados, mediante a expedição das competentes 

notificações, ao abrigo do Artigo114º do novo Código do Procedimento 

Administrativo, bem como devolver aos respetivos concorrentes as 

propostas apresentadas para a “Escola Primária de Lamadarcos”, caso 

os mesmos o requeiram. ---------------------------------------------- 

Chaves, 08 de outubro de 2019. -------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro ----------------- 
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Em anexo: Ata da Hasta Pública destinada à alienação e/ou adjudicação 

do direito de propriedade de três prédios urbanos que deixaram de 

estar afetos a Escolas de 1º Ciclo. -------------------------------- 

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. TRANSFERÊNCIA DE LUGAR DE VENDA - LOJA N.º 8 PARA LUGAR DE VENDA - 

LOJA 6A, DO MERCADO MUNICIPAL DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº95/DSC/2019. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia a proposta de transferência de 

loja, relacionada com a análise do processo referente ao direito de 

ocupação do lugar de venda - loja n.º 8, do Mercado Municipal de 

Chaves, cujo atual titular é a empresa Celeste Atual, Lda., 

contribuinte fiscal n.º 508 045 860, com sede em Guimarães, pela 

reiterada ocupação da loja, apenas às quartas-feiras, e por apresentar 

falta de condições para a venda de produtos alimentares. ------------ 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Os lugares de venda do Mercado Municipal de Chaves só podem ser 

ocupados e explorados pela pessoa, singular ou coletiva, beneficiária 

de adjudicação pela Câmara Municipal do direito de ocupação (cf. n.º 

1 do artigo 6.º do Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho de 

Chaves - RMM). ------------------------------------------------------ 

2.2. No entanto, estes lugares serão sempre atribuídos a título 

precário, pessoal e oneroso, sendo a atribuição condicionada aos 

termos do presente regulamento e demais disposições legais aplicáveis 

(cf. n.º 1 do artigo 16.º do RMM). ---------------------------------- 

2.3. Nos termos do artigo 13.º do RMM, as obras de conservação, 

nomeadamente reparação e limpeza, competem aos titulares do direito 

de ocupação, bem como as obras obrigatórias nos termos da legislação 

aplicável aos estabelecimentos comerciais e, de um modo geral, as 

obras destinadas a manter os espaços nas condições adequadas ao 

exercício da respetiva atividade. ----------------------------------- 

2.4. O Regulamento dos Mercados Municipais (RMM), em vigor no Município 

de Chaves, é omisso quanto à possibilidade de transferência de lugares 

de venda - lojas. --------------------------------------------------- 

2.5. Contudo, nos termos do artigo 44.º do RMM, para a resolução de 

dúvidas e omissões na aplicação das disposições do referido 

regulamento é competente a Câmara Municipal. ------------------------ 

3. DA ANÁLISE DO PROCESSO EM CONCRETO ---------------------------- 

3.1.  Os serviços têm vindo a analisar a condição de ocupação dos lugares 

de venda, lojas e bancas, do Mercado Municipal de Chaves, apresentando 

propostas de procedimento perante eventuais incumprimentos e outras 

situações que se entendam prejudiciais à dinâmica de funcionamento 

desta infraestrutura, nos termos do Regulamento dos Mercados 

Municipais do Concelho de Chaves (RMM), em vigor. 

3.2. Da análise da situação relativa ao espaço de venda adjudicado à 

empresa Celeste Atual, Lda., loja n.º 8, usada para a venda de pão, 

bolos e similares, com abertura apenas à quarta-feira, dia de feira 

semanal, constata-se que esta apresenta sinais de desgaste evidentes 
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que não se coadunam com o tipo de uso, mais concretamente com a venda 

de produtos alimentares. -------------------------------------------- 

3.3. De facto, esta loja apresenta nítidas deficiências no seu interior, 

derivadas do degaste e falta de manutenção, o que aliado ao constante 

interesse manifestado pela ocupação das lojas exteriores, por 

empreendedores cujos projetos poderiam imprimir nova dinâmica ao 

Mercado Municipal, obriga a uma cuidada análise da situação em 

concreto. ---------------------------------------------------------- 

3.4. Neste sentido, em reunião promovida por estes serviços, na presença 

da Senhora Vereadora, Eng.ª Paula Chaves, titular do pelouro de Feiras 

e Mercados, e do representante da empresa Celeste Atual, Lda., Senhor 

Rui Oliveira, foi analisada a situação supra descrita, mais 

concretamente, a abertura apenas um dia por semana e a falta de 

condições do espaço para a venda de produtos alimentares. ----------- 

3.5. Considerando que a titular sempre cumpriu com a sua obrigação de 

liquidação da taxa mensal devida pela ocupação do espaço de venda - 

loja. -------------------------------------------------------------- 

3.6. Considerando que a titular criou ao longo dos anos uma carteira de 

clientes estável, e que não é desígnio destes serviços que esta venha 

agora a desaparecer do Mercado, onde ocupa uma loja há mais de 30 

anos. -------------------------------------------------------------- 

3.7. Desta reunião resulta a proposta de transferência para uma loja 

interior, mais concretamente a loja n.º 6A, preparada para ser ocupada 

no imediato, para a venda deste tipo de produtos, mantendo a titular 

as obrigações e direitos da anterior ocupação. ---------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, e sob o pressuposto de que a presente informação 

satisfaz os requisitos legais e regulamentares estabelecidos sobre a 

matéria, submete-se à consideração da Senhora Vereadora, Eng.ª Paula 

Chaves, responsável pelo pelouro das feiras e mercados, a aprovação 

da presente informação e a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada na transferência do direito de ocupação 

da titular, Celeste Atual, Lda., do lugar de venda - loja n.º 8, para 

o lugar de venda - loja n.º 6A, do Mercado Municipal de Chaves, pelas 

razões e nos termos expressos na presente informação; --------------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão que vier a ser 

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

4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DSC, onde se inclui o 

Mercado Municipal de Chaves, a informação de cadastro do lugar de 

venda - loja n.º 8 e loja n.º 6A, no respetivo programa de gestão de 

Feiras e Mercados. -------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 7 de outubro 2019 ------------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

07/10/2019 --------------------------------------------------------- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 
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2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

à Senhora Vereadora, Engª Paula Chaves, a aprovação da proposta e da 

estratégia procedimental preconizada na mesma. ---------------------- 

À consideração da senhora Vereadora Eng.ª Paula Chaves ------------- 

Chaves, 07 de outubro de 2019 ------------------------------------- 

O Chefe de Divisão ------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.10.07. ----- 

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. PEDIDO DE OCUPAÇÃO DAS LOJAS 54 E 55 DO MERCADO MUNICIPAL DE CHAVES, 

PARA A INSTALAÇÃO DE UM “MERCADINHO SOCIAL” E DA LOJA SOCIAL “PONTO 

VERMELHO”, PELA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA, DELEGAÇÃO DE CHAVES. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº96/DSC/2019. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado 

pela delegação de Chaves da Cruz Vermelha Portuguesa, contribuinte 

fiscal n.º 500 745 749, registado nos serviços de expediente geral 

desta Autarquia sob o n.º 4863, em 11.06.2019, relacionado com o pedido 

de ocupação das lojas 54 e 55 do Mercado Municipal de Chaves, para a 

instalação de um “Mercadinho Social” e da loja social “Ponto Vermelho”. 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Os lugares de venda (lojas) do Mercado Municipal de Chaves só podem 

ser ocupados e explorados pela pessoa, singular ou coletiva, 

beneficiária de adjudicação pela Câmara Municipal do direito de 

ocupação (cf. n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento dos Mercados 

Municipais do Concelho de Chaves - RMM). ---------------------------- 

2.2. No entanto, estes lugares serão sempre atribuídos a título 

precário, pessoal e oneroso, sendo a atribuição condicionada aos 

termos do presente regulamento e demais disposições legais aplicáveis 

(cf. n.º 1 do artigo 16.º do RMM). ---------------------------------- 

2.3. Conforme n.º 1 do artigo 37.º do RMM, os lugares de venda estão 

sujeitos ao pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas Municipais, e respetiva tabela, em vigor no 

Concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

2.4. Todavia, o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais 

em vigor, prevê para as pessoas coletivas de utilidade pública 

administrativa, as instituições particulares de solidariedade social, 

a isenção de pagamento das taxas “relativamente aos factos ou atos 

direta e imediatamente destinados à realização de fins de 

solidariedade social”, fundamentados em finalidades de interesse 

público e que tenham em vista facilitar a prossecução de interesses 

ou utilidades coletivas levadas a cabo por estas entidades e com um 

papel importante para o desenvolvimento social, cultural e económico 

do concelho. -------------------------------------------------------- 

2.5. Ainda nos termos da alínea f) do artigo 25.º do Articulado do 

Orçamento para 2019 encontra-se inscrita a possibilidade de autorizar 

a concessão de isenções de taxas municipais incluindo outras taxas e 

tributos próprios constantes no Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas Municipais. ------------------------------------------------ 
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2.6. Assim, conforme n.º 3 do artigo 25.º do Articulado do Orçamento de 

2019, até ao limite fixado no número anterior, pode a Câmara Municipal, 

sob proposta devidamente fundamentada, conceder isenções ou reduções 

dentro dos limites estabelecidos nos regulamentos municipais em 

respeito pelo princípio da legalidade tributária previsto no n.º 9 do 

artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------------- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1.  Em reunião promovida por estes serviços, na presença da Senhora 

Vereadora, Eng.ª Paula Chaves, titular do pelouro de Feiras e Mercados, 

e do representante da Delegação de Chaves da Cruz Vermelha Portuguesa, 

Coronel Fernando de Melo Gomes, ficou claro que, através do 

requerimento, ora em análise, se solicita a atribuição das lojas 54 e 

55 do Mercado Municipal de Chaves, para a instalação de um “Mercadinho 

Social” e da loja social “Ponto Vermelho”, com isenção das respetivas 

taxas de ocupação. -------------------------------------------------- 

3.2. Considerando que a Cruz Vermelha Portuguesa é uma instituição 

humanitária não-governamental, de caráter e de interesse público, que 

desenvolve a sua atividade devidamente apoiada pelo Estado. --------- 

3.3. Considerando que a Cruz Vermelha Portuguesa é uma pessoa coletiva 

de direito privado e de utilidade pública administrativa, sem fins 

lucrativos, com plena capacidade jurídica para a prossecução dos seus 

fins. -------------------------------------------------------------- 

3.4. Considerando que o objetivo fundamental da Cruz Vermelha Portuguesa 

é prestar assistência humanitária e social - em especial aos mais 

vulneráveis e que as suas ações pretendem prevenir e reparar 

sofrimento, e simultaneamente, contribuir para a defesa da vida, saúde 

e da dignidade humana. ---------------------------------------------- 

3.5. Considerando que a Cruz Vermelha Portuguesa exerce a sua atividade 

em todo o território nacional, com uma delegação em Chaves. --------- 

3.6. Considerando que o pedido se destina à implementação de um projeto 

de cariz social, cuja descrição consta de documento em anexo, e cujos 

objetivos passam por atenuar os efeitos da pobreza e exclusão social 

e a promoção e inclusão social de indivíduos e agregados familiares 

em situação de vulnerabilidade social. ------------------------------ 

3.7. Considerando que nos três últimos procedimentos públicos, 

promovidos para a ocupação das lojas vagas do Mercado Municipal de 

Chaves, não surgiu nenhum interesse pelas lojas objeto do pedido. --- 

3.8. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) O pedido reúne os pressupostos necessários para acolher a 

solicitação de atribuição do direito de ocupação das lojas 54 e 55 do 

Mercado Municipal, e a isenção das respetivas taxas de ocupação, que 

perfazem o valor mensal global de 148,20€ (cento e quarenta e oito 

euros e vinte cêntimos), considerando o manifesto e relevante 

interesse municipal, na medida em que promove o apoio humanitário e 

social aos munícipes mais vulneráveis; ------------------------------ 

(ii)  O prazo de direito de ocupação das lojas 54 e 55, a atribuir, 

deverá revestir natureza precária e ser definido por um período de um 

ano, após o qual deverá ser reavaliado; -----------------------------  

(iii) A nova titular, caso se venha a deferir a pretensão, deverá 

cumprir as obrigações e direitos, previstos nas normas do RMM. ------ 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
Face ao exposto, e sob o pressuposto de que a presente informação 

satisfaz os requisitos legais e regulamentares estabelecidos sobre a 

matéria, submete-se à consideração da Senhora Vereadora, Eng.ª Paula 

Chaves, responsável pelo pelouro das feiras e mercados, a aprovação 
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da presente informação e a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no reconhecimento do manifesto e 

relevante interesse municipal dos projetos, com a atribuição do 

direito de ocupação das lojas 54 e 55 do Mercado Municipal de Chaves 

e isenção do pagamento das respetivas taxas de ocupação, à delegação 

de Chaves da Cruz Vermelha Portuguesa, para a instalação de um 

“Mercadinho Social” e da loja “Ponto de Vermelho”, com a ressalva 

preconizada pelos serviços no termos referidos no ponto ii) do n.º 

3.8., desta informação; --------------------------------------------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão que vier a ser 

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

4.3. Caso haja deliberação favorável, deverá dar-se conhecimento da 

presente proposta à Divisão de Gestão Financeira; ------------------- 

4.4. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DSC, onde se inclui o 

Mercado Municipal de Chaves, a informação de cadastro do lugar de 

venda - loja n.º 54 e loja n.º 55, no respetivo programa de gestão de 

Feiras e Mercados. -------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade ---------------------------------------------------- 

Chaves, 7 de outubro 2019 ------------------------------------------- 

A Técnica Superior -------------------------------------------------- 

Cristiana Morais ---------------------------------------------------- 

Anexo: Requerimento EG 4836 | Projeto de Funcionamento “O Mercadinho 

Social” e loja social “Ponto Vermelho” ------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQTO. RODRIGO MOREIRA DATADO DE 

07/10/2019 --------------------------------------------------------- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

à Senhora Vereadora, Eng.ª Paula Chaves, a aprovação da proposta e da 

estratégia procedimental preconizada na mesma. ---------------------- 

À consideração da senhora Vereadora Eng.ª Paula Chaves ------------- 

Chaves, 07 de outubro de 2019 ------------------------------------- 

O Chefe de Divisão ------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.09.10. ----- 

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. --------------------------------------------- 

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

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 de voto: ------------------------------------------------- 

“O seu voto favorável, na presente proposta, deve-se ao facto de as 

aludidas lojas, não terem ocupação, por qualquer atividade económica, 

desde há longa data, sendo certo que é preferível esta solução do que 

as mesmas continuarem desocupadas. ---------------------------------- 
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Contudo, é sua convicção que, independente da atividade ser económica, 

social ou outra, todos os interessados têm de cumprir o regulamento 

municipal, em vigor, e serem, as lojas do Mercado, submetidas a um 

procedimento de hasta pública. -------------------------------------- 

 

 

3. PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL “CONSTRUÇÃO DE PISCINAS E 

EQUIPAMENTO DE APOIO”. DECISÃO DEFINITIVA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO 

DE AUDIÊNCIA PRÉVIA SOBRE O PARECER EMITIDO PELA CTAAF-PIM NO 3.º 

RELATÓRIO SEMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO, DE 16/05/2019 (DELIBERAÇÃO DE 

REUNIÃO DE CÂMARA DE 11/06/2019)- INFORMAÇÃO Nº97/DSC/2019, DA ENGª 

CLÁUDIA FERREIRA DE 08.10.2019 -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ----------------------------------------- 

A presente informação visa: ----------------------------------------- 

(i) Levar a conhecimento do Executivo Municipal o Auto de Diligência 

n.º 9/2019 da (CTAAF – PIM)  e respetivo anexo, referentes ao processo 

em causa, os quais se anexam; --------------------------------------- 

(ii) Deliberar sobre a proposta de decisão da Comissão sobre a 

referida pronúncia do interessado. ---------------------------------- 

II – CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROPOSTA ----------------------------------- 

1. No pretérito dia 11/06/2019, o executivo municipal, em sua 

reunião ordinária, deliberou manifestar a intenção de propor o 

sancionamento do 3º Relatório Semestral de Acompanhamento da execução 

do PIM “Construção de Piscinas e Equipamento de Apoio”, nos termos da 

informação técnica n.º 64/DSC/2019. --------------------------------- 

2. No dia 02/07/2019 procedeu-se à notificação do projeto de decisão 

à interessada, tendo-lhe sido concedido 10 dias para se pronunciar 

sobre o mesmo, em conformidade com o disposto no art.º 121.º e 

seguintes do CPA. -------------------------------------------------- 

3. Em resposta, e no prazo concedido para o exercício do direito de 

pronúncia -audiência prévia escrita-, veio o Sr. Dr. Paulo Souto, na 

qualidade de procurador da sociedade “António e Liliana ------------  

4. A CTAAF-PIM, na reunião do passado dia 23/08/2019, apreciou a 

exposição e tendo tido opinião divergente da interessada face ao 

montante de investimento passível de ser validado para a 

contabilização do investimento total do projeto, propôs que se 

solicitasse, ao abrigo do auxílio administrativo previsto no art.º 66 

do CPA, que o assunto em questão fosse encaminhado para os serviços 

jurídicos para emissão de competente parecer, que permitisse dirimir 

essa divergência. ---------------------------------------------------  

5. No pretérito dia 01/10/2019, a CTAAF-PIM, reuniu-se (ver anexo 1 

- Auto de Diligência n.º 9/CTAAF-PIM/2019) com o objetivo de apreciar 

o parecer emitido em 23/09/2019 pelos serviços jurídicos municipais 

(ver anexo 2). ------------------------------------------------------ 

6. O parecer jurídico em questão veio corroborar a interpretação da 

Comissão constante no parecer emitido pela mesma no 3.º relatório 

semestral de acompanhamento da execução do projeto de investimento 

“Construção de Piscinas e Equipamento de Apoio”. -------------------- 

7. Perante este facto, a referida Comissão Municipal propôs que se 

levasse a conhecimento do executivo camarário o parecer jurídico 

supracitado, com vista a que este órgão executivo deliberasse no 

sentido de tornar definitiva a proposta exarada da deliberação de 

câmara, datada de 11/06/2019, sobre a Informação/Proposta n.º 

64/DSC/2019. ------------------------------------------------------- 
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III - DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------

Face ao exposto e de acordo com o preconizado pela Comissão, na 

qualidade de relatora da mesma, cumpre-me sugerir que seja submetida 

à consideração do Senhor Presidente a seguinte estratégia 

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

1. Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara para 

que o Executivo Municipal delibere no sentido de tornar definitiva a 

proposta exarada da deliberação de câmara, datada de 11/06/2019, sobre 

a Inf. n.º 64/DSC/2019. --------------------------------------------- 

2. Caso haja deliberação nos termos preconizados: ---------------- 

a) Deverá a interessada ser notificada nos termos do previsto no 

artigo 114º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), incluindo 

cópia dos seguintes documentos: ------------------------------------ 

• Extrato da ata da Reunião de Câmara; -------------------------- 

• Auto de Diligência n.º 9/2019 da CTAAF – PIM e respetivo anexo 

(Parecer Jurídico); ------------------------------------------------- 

b) Para cumprimento do estabelecido no n.º 3 do art.º 13º do 

Regulamento de Projetos de Interesse Municipal, o presente assunto 

deverá ser levado a conhecimento da Assembleia Municipal, na primeira 

sessão daquele órgão deliberativo. ---------------------------------- 

À consideração Superior, -------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DA DSC, ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 08-10-

2019. -------------------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Na qualidade de Gestor do Processos das candidaturas PIM, e tendo por 

base a presente informação técnica e as competências do órgão para a 

tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente, para que profira despacho no sentido de submeter o processo 

a reunião do Executivo Municipal para deliberação em conformidade com 

o preconizado na proposta. ------------------------------------------ 

Á consideração do Sr. Presidente da Câmara, ------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 

2019.10.09. -------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS. REQ: CLUBE MOTARD 

DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 220– STL/2019. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando que o “Clube Motard de Chaves”, com sede na Escola 

Primária do Campo de Cima, D. Jerónimo de Ataíde, n.º 68, União de 

freguesias da Madalena/Samaiões, concelho de Chaves, veio através de 

requerimento com o registo de entrada nos Serviços desta Autarquia n.º 

10677/19 de 2019/09/13, solicitar autorização para a realização do 

evento denominado “Campeonato Nacional de Supermoto” no dia 13 de 

outubro de 2019; ---------------------------------------------------- 

Considerando que, no aludido requerimento, o “Clube Motard de Chaves” 

solicitou, também, a isenção do pagamento das taxas administrativas 

correspondentes; --------------------------------------------------- 

Considerando que a Associação em causa tem um caráter cultural, 

recreativo, formativo, desportivo e social, conforme decorre dos 
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respetivos Estatutos, documento cujo teor integral se anexa ao 

presente Despacho; -------------------------------------------------- 

Considerando que a matéria correlacionada com a isenção de taxas 

administrativas encontra-se positivada no art.24º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais; -------------------------- 

Considerando que o n.º 2, do art. 24º do aludido instrumento 

regulamentar, prevê, expressamente, no seu clausulado, o seguinte: -- 

“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamentos e 

autorizações exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias.”; ----------- 

Considerando, ainda, que a apreciação e decisão da eventual isenção 

do pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança 

de Taxas Municipais, carece de formalização do pedido, o qual deverá 

ser acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais 

elementos exigíveis em cada caso, de acordo com o disposto no n.º8, 

do art. 24º do referido Regulamento Municipal; ---------------------- 

Considerando que a requerente instruiu o seu requerimento com os 

seguintes documentos, a saber: -------------------------------------- 

- Documento comprovativo da natureza jurídica; ---------------------- 

- Documento comprovativo da finalidade estatutária; ----------------- 

- Declaração de não dívida à Segurança Social; ---------------------- 

- Declaração de não dívida à Autoridade Tributária; ----------------- 

Considerando que, de acordo com a informação prestada pela Divisão de 

Gestão Financeira, a Associação em causa não tem dívidas perante o 

Município de Chaves, documento cujo teor integral se anexa ao presente 

Despacho; ---------------------------------------------------------- 

Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos legais 

para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas taxas, 

nos termos do disposto nos nos 2,8 e 12 do art.24º do Regulamento de 

Liquidação de Taxas Municipais; ------------------------------------- 

Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença para o fim em vista, ascendem ao montante de € 

22,25 (Vinte e Dois Euros e Vinte e Cinco Cêntimos); ---------------- 

Considerando que, ciente das razões acima evidenciadas, tendo como 

credencial legal o disposto no n.º 3, do Art.35º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro, sempre que o exijam circunstâncias excecionais e 

urgentes e não seja possível reunir extraordinariamente a Câmara, pode 

o Presidente praticar quaisquer atos da competência desta, ficando, 

todavia, estes, sujeitos a ratificação, na primeira reunião do 

executivo realizada após a sua prática; ----------------------------- 

Ciente das razões acima evidenciadas, tendo como credencial legal o 

disposto no n.º 3, do Artigo 35, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 

sempre que o exijam circunstâncias excecionais e urgentes e não seja 

possível reunir extraordinariamente a Câmara, pode o Presidente 

praticar quaisquer ato da competência desta, ficando, todavia, estes 

sujeitos a ratificação, na primeira reunião do  executivo  realizada 

após a sua prática; ------------------------------------------------- 

Considerando que, no caso individual e concreto ora em apreciação, se 

encontram reunidos todos os pressupostos legais decorrentes da 

aplicação de tal norma, a saber: ------------------------------------ 

1- Urgência da situação em face dos factos anteriormente descritos; - 

2- impossibilidade de realizar, em tempo útil, de uma reunião 

extraordinária do executivo municipal, tendo por referência a data da 

decisão administrativa consubstanciada na autorização da atividade 
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pretendida e bem, assim, a data da realização efetiva da mesma, ou 

seja  13 de outubro do corrente ano; -------------------------------- 

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

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

expostas, determino o seguinte: ------------------------------------- 

a) Autorização da cedência do espaço para a realização da atividade 

denominada “ Campeonato Nacional de Supermoto” a ter lugar no Aeródromo 

Municipal de Chaves , no dia 13 de outubro de 2019, bem como autorizar 

a isenção do pagamento das respetivas taxas, no valor total €22,25 

(Vinte e Dois Euros e Vinte e Cinco Cêntimos), de acordo com o disposto 

no n.º 2,8 e 12 do art.24º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas Municipais; --------------------------------------------------- 

b) Sequencialmente, que seja notificada a requerente do teor integral 

do presente despacho, nos termos do art. 114º do Código do Procedimento 

Administrativo; ---------------------------------------------------- 

c) A presente isenção deverá ser comunicada à Divisão de Gestão 

Financeira, para efeitos de controlo de isenção concedidas pela 

Autarquia Local; ---------------------------------------------------- 

d) Por último, considerando a urgência da situação anteriormente 

evidenciada, deverá o presente assunto ser agendado para a próxima 

reunião ordinária do executivo municipal, a ter lugar no próximo dia 

14 de outubro, em vista à obtenção da necessária e competente 

ratificação da presente decisão, nos termos do disposto no n.º 3, do 

Artigo 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ------------------ 

Chaves, 10 de outubro de 2019 --------------------------------------- 

O Coordenador Técnico ----------------------------------------------- 

Adérito Soares ------------------------------------------------------ 

Em anexo: Os referidos documentos. ---------------------------------- 

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

2019.10.10. -------------------------------------------------------- 

Aprovo a proposta, nos termos em que se encontra formulada. --------- 

À reunião do Executivo Municipal para efeitos de ratificação do 

despacho autorizador ora praticado. --------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 10.10.2019. ------------ 

 

 

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 quinze horas e quarenta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 


