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Nº28 –
Reunião Ordinária da
Câmara
Municipal de Chaves
Realizada no dia 23 de dezembro
de 2019. -------------------Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezanove,
nesta cidade de Chaves, no "Salão Nobre" do Edifício dos Paços do
Concelho, realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Municipal de
Chaves, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz
Ribeiro, e com as presenças dos Vereadores, Sr. João Carlos Alves
Neves, Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo,
Sr. Arq. Carlos
Augusto Castanheira Penas, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota Chaves,
Sr. Eng. Victor Augusto Costa Santos, Sra. Dra. Maria Manuela Pereira
Tender e comigo, Paulo Jorge Ferreira da Silva, Técnico Superior, em
regime de mobilidade. ----------------------------------------------Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze
horas e quinze minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do
dia previamente elaborada e datada de dezoito de dezembro de dois mil
e dezanove. --------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
I - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. NUNO VAZ RIBEIRO.
O Presidente da Câmara deu início à presente reunião, tendo começado
por referir que esta será a última reunião ordinária do órgão executivo
municipal, do ano em curso, tendo agradecido aos respetivos membros a
forma cordata e colaborativa com que pautaram a sua participação em
todas as reuniões, bem como formulados votos de um Santo Natal e um
excelente ano de 2020. ---------------------------------------------Seguidamente, o Presidente da Câmara, deu conhecimento, ao Executivo
Municipal, dos seguintes assuntos relacionados com a atividade
municipal, a saber: ------------------------------------------------a) Assinatura de Protocolo de Cooperação entre o Município de Chaves
e a IPSS Dignitude - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu
nota que o Município de Chaves constituiu-se parceiro da IPSS
Dignitude, através da assinatura de um protocolo de colaboração, para
execução do Programa abem: Rede Solidária do medicamento, com o
objetivo de comparticipar e facilitar o acesso de fármacos a todos os
flavienses que se encontrem em situação de carência económica. -----Com este protocolo, o Município pretende facilitar o acesso à saúde,
diminuir assimetrias entre classes sociais e dar continuidade à
promoção para uma melhor qualidade de vida. ------------------------A sessão de assinatura do protocolo de colaboração, realizada no
passado dia 6 de dezembro, nos Paços do Concelho, contou com a presença
de Maria de Belém Roseira, na qualidade de Procuradora da Direção da
Dignitude, assim como os representantes de farmácias e IPSS’s do
Concelho. ---------------------------------------------------------Este programa tem como destinatários os beneficiários de prestações
sociais de solidariedade, mas igualmente todos os que se deparam com
uma situação inesperada de carência económica decorrente de desemprego
involuntário ou de doença incapacitante, entre outras situações de
carência que poderão ser também consideradas, caso a caso. ---------Os beneficiários serão portadores de um Cartão personalizado, que lhes
permitirá aceder aos medicamentos prescritos em qualquer farmácia do
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país, sem burocracias e com a dignidade que merecem, sendo que os
benefícios concedidos abrangem exclusivamente os medicamentos com
receita médica e comparticipados pelo SNS. Os beneficiários têm o
direito
de
escolher
livremente
a
farmácia
abrangida
pela
comparticipação do Programa. ---------------------------------------O encargo do Município, no âmbito do presente protocolo, traduz-se
numa comparticipação financeira anual no valor de 100 euros,
atribuídos através do cartão “Abem” a cada munícipe que esteja inscrito
neste programa de ajuda solidária. Os restantes montantes ficarão a
cargo do Fundo Solidário Abem. -------------------------------------As candidaturas a este programa iniciam em janeiro de 2020, através
do Gabinete de Ação Social da autarquia. ---------------------------b) Rali do Alto Tâmega no Campeonato de Portugal de Ralis em 2020 Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota que, o Rali do
Alto Tâmega volta, depois de décadas de ausência, a integrar o
Campeonato de Portugal de Ralis. -----------------------------------Esta prova desportiva automóvel, em asfalto, que tem granjeado cada
vez mais adeptos, ascende, assim, à elite dos ralis portugueses,
estando o seu arranque agendado para dias 5 e 6 de setembro de 2020.
Esta
iniciativa
desportiva
é
organizada
pelo
CAMI
e
promovida/patrocinada pelos Municípios de Chaves, Boticas, Montalegre
e Valpaços. --------------------------------------------------------c) Mais de mil alunos assistiram à peça de teatro sobre o espírito
natalício - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu nota que
mais de mil alunos assistiram à peça de teatro sobre o espírito
natalício, as crianças do concelho assistiram à peça de teatro “YoHo- Ho! Um Natal com os Piratas!” promovida pela autarquia. --------Durante uma semana, os alunos do 1.º ciclo das Escolas da rede pública
e privada tiveram oportunidade de vivenciar momentos de muita alegria
e diversão. --------------------------------------------------------O projeto dinamizado pela Equipa Viver a Sociedade do Plano Integrado
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e Financiado pelo: Norte
2020, Portugal 2020, União Europeia - Fundo Social Europeu. --------d) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara
apresentou uma nota de congratulação, ao flaviense Tiago Batista pela
distinção alcançada com a conquista do terceiro lugar, no 5º Concurso
Internacional de Clarinete de Lisboa, com a participação de 77
clarinetistas nacionais e internacionais, evento que decorreu no
passado dia 15 de dezembro. ----------------------------------------e) Município organiza Passagem de Ano - Sobre esta matéria, o
Presidente da Câmara deu nota que, a Praça de Camões é o palco
escolhido pelo município para promover as celebrações do Ano Novo, com
um programa que terá na animação musical e no espetáculo pirotécnico
os pontos altos dos festejos. --------------------------------------A partir das 22h30, subirá ao palco o Grupo “AS BAND”, que apresentará
um cenário móvel com sistema de iluminação vídeo Wall de alta definição
proporcionando cor e música a esta noite tão especial, aquecida pelo
tradicional Madeiro de Ano Novo. -----------------------------------Quando derem as 12 badaladas a anunciar a entrada no Ano de 2020, um
grandioso espetáculo pirotécnico, lançado da Torre de Menagem, irá
iluminar os céus da cidade. ----------------------------------------Esta festa, aberta a toda a população, conta com a presença da RTP,
que durante todo o dia e em particular na passagem de ano farão diretos
de Chaves para todo o país. ---------------------------------------Refira-se que a noite de Passagem de Ano faz parte do Programa de
Animação do Chaves Natal que se estende até ao dia 5 de janeiro. ----
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f) Árvore de Natal - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara deu
conhecimento que, já se encontra a ser montada a nova árvore de natal,
em virtude da anterior ter sido danificada com os temporais que se
fizeram sentir em todo o País. -------------------------------------II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, ARQ. CARLOS
AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS. -----------------------------------------Usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Arq.
Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começado por apresentar um
voto de reconhecimento ao Gabinete de Proteção Civil Municipal, pelo
profissionalismo demonstrado pelos técnicos que o integram e ao
Vereador Responsável, Eng. Victor Santos, quer no combate aos
incêndios florestais, quer, agora, em particular, no período de cheias
do Rio Tâmega. -----------------------------------------------------Terminando a sua intervenção aproveitou a oportunidade para desejar a
todos os presentes um Feliz Natal e Próspero Ano Novo de 2020. ------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o
Presidente da Câmara, tendo referido, sobre a matéria, em apreciação
que o Município se associa ao voto de reconhecimento apresentado, ao
Gabinete de Proteção Civil Municipal, pelo trabalho intenso e muito
competente realizado face às vicissitudes climatéricas verificadas de
quarta-feira a Domingo, bem como estender o mesmo a todas as forças
de segurança que participaram em tal tarefa. -----------------------Aproveitou, também, a oportunidade para desejar a todos os presentes
e respetivas famílias um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. ----------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 começado por agradecer e retribuir os
votos de boas festas apresentados, no início da presente reunião, bem
como, deixar uma nota de felicitação à Proteção Civil e demais forças
de segurança, pela pronta atuação das mesmas. ----------------------Neste contexto, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara, se na
presente data, já existe apuramento dos eventuais prejuízos causados
ao Município e a privados, pelos temporais. ------------------------De seguida, a Vereadora interveniente, destacou a forma como os votos
de congratulação apresentados pelo Senhor Presidente da Câmara e
aprovados pelo Município, são comunicados aos flavienses homenageados,
sendo sua opinião que a missiva, enviada pelo Município – Gabinete de
Apoio à Presidência -, aos flavienses homenageados, para além de
mencionar que o Senhor Presidente da Câmara propôs um voto de
congratulação ao flaviense “X”, deveria, também, passar a mencionar
que o mesmo foi aprovado por todo o Executivo Municipal e se for o
caso, por unanimidade. ---------------------------------------------Neste contexto, sugeriu ao Senhor Presidente da Câmara, a alteração
do conteúdo da missiva enviada, pois, na opinião da Vereadora
interveniente, para além da proposta de congratulação apresentada pelo
Senhor Presidente da Câmara, também, é importante dar nota da aprovação
da referida congratulação pelo Executivo Municipal. ----------------Concluindo a sua intervenção, a Vereadora do Partido Social Democrata,
Dra. Maria Manuela Pereira Tender abordou os seguintes assuntos
relacionados com a atividade municipal, a saber: --------------------
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1 – Gala do Empreendedorismo e das Empresas do Alto Tâmega - Sobre
esta matéria, a Vereadora Interveniente, solicitou ao Senhor
Presidente da Câmara informação, sobre a existência de algum
regulamento para a atribuição das distinções às empresas, quais os
critérios para distinguir as empresas, como é que as empresas se podem
candidatar e quem integra o Júri, de forma a poder esclarecer os
flavienses que a questionam sobre este assunto. --------------------2 – Buracos nas estradas municipais - Sobre esta matéria, a Vereadora
Interveniente, congratula os serviços municipais pela rapidez com que
têm procedido ao preenchimento dos mesmos, quer em vias que se
encontram a ser objeto de requalificação quer nas restantes vias
municipais. -------------------------------------------------------3 – Programa “Viver a Sociedade” - Sobre esta matéria, a Vereadora
Interveniente,
solicitou
ao
Senhor
Presidente
da
Câmara
esclarecimento, sobre a eventual rejeição, por parte da equipa do
programa “Viver a Sociedade – Aprendizagem no Natal” de uma aluna de
7 anos, do Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães, por sofrer de
paralisia cerebral. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o
Presidente da Câmara, tendo referido, sobre a matéria, em apreciação
o seguinte: --------------------------------------------------------1 – No que diz respeito à forma como são comunicadas as notas de
congratulação, pelo Gabinete de Apoio à Presidência, tomou boa nota
da sugestão apresentada pela Senhora Vereadora. --------------------2 – Relativamente à questão suscitada, pela Senhora Vereadora, tratase de uma iniciativa da “CIM do Alto Tâmega”, e as empresas que
estiverem interessadas podem e devem consultar os critérios constantes
da página oficial da “CIM do Alto Tâmega”. -------------------------3 – Caso a informação disponível na página oficial, não seja
suficiente, poderá ser solicitada informação adicional ao Secretariado
da CIM do Alto Tâmega. ---------------------------------------------4 – A Gala do Empreendedorismo e das Empresas do Alto Tâmega, é
meritória iniciativa da CIM do Alto Tâmega, que já vai na segunda
edição, e que pretende dar relevância, destaque e visibilidade às
empresas e empreendedores que desenvolvem a sua atividade no nosso
território. -------------------------------------------------------5 – No que diz respeito aos buracos nas estradas municipais, aproveita
a oportunidade para dar uma palavra de apreço às unidades orgânicas
municipais “DRO” e “DOP” pela forma pronta e competente como têm
acompanhado este processo, mesmo com condições climatéricas adversas
que condicionam as reparações que estão a ser realizadas. ----------6 – Neste contexto, solicita a compreensão de todos aqueles que
circulam nas vias municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida e em resposta à intervenção, acima, exarada, da Vereadora
do Partido Social Democrata, Senhora Dra. Maria Manuela Pereira
Tender, usou da palavra, o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Dr.
Francisco António Chaves de Melo tendo, sobre a matéria, referido o
seguinte: ---------------------------------------------------------1 – O Programa “Viver a Sociedade – Aprendizagem no Natal”, destinase a alunos que estão em risco de abandono escolar ou se encontrem em
risco de retenção. -------------------------------------------------2 – O referido programa, tem como objetivo promover o sucesso escolar
dos alunos, através da sua participação em diversas atividades, nas
áreas da música, pintura e cinema para além de atividades desportivas
e culturais. --------------------------------------------------------
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3 – A situação a que a Senhora Vereadora faz referência é a de um
aluno matriculado após o início do presente ano escolar, e que foi
matriculado em escola desadequada à sua situação. ------------------4 – Tendo o Município de Chaves sido surpreendido com a situação em
causa, foi dado conhecimento ao Agrupamento de Escolas Fernão de
Magalhães que o referido aluno não poderia frequentar o “Programa
“Viver a Sociedade – Aprendizagem no Natal”, pelo facto de as
atividades desenvolvidas em tal programa não serem destinadas à
criança referida, que não se encontra com currículo regular no qual
possa estar em risco de abandono escolar. --------------------------5 – Analisada a situação e tendo em consideração o empenho da família
da criança, foi solicitado ao referido Agrupamento Escolar a indicação
de uma Senhora professora de ensino especial e uma assistente
operacional para o acompanhamento da criança, nas atividades do
Programa “Viver a Sociedade – Aprendizagem no Natal”, não tendo o
Agrupamento, como requerido pela Autarquia, disponibilizado qualquer
professor ou assistente operacional para o efeito. -----------------6 – Tais diligências, levadas a cabo pela Autarquia, foram levadas ao
conhecimento da encarregada de educação do referido aluno. ---------7 – Ou seja, o aluno em causa, deveria ter sido matriculado no
Agrupamento de Escolas António Granjo, o qual possui um núcleo
especializado, para o acompanhamento de alunos com necessidades
diferenciadas. ----------------------------------------------------I
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS:
1. ATAS:
1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de
Chaves, realizada em 09 de dezembro de 2019. -----------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar,
depois de lida, a referida ata. ------------------------------------2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
2.1. PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE NORMAS REGULADORAS DAS CEDÊNCIAS
OCASIONAIS DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS AFETOS AO MUSEU DE ARTE
CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO. PROPOSTA N.º 119/GAP/2019. -------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Da Justificação ------------------------------------------------1. Considerando que se encontram integrados no domínio municipal um
conjunto de espaços e equipamentos associados a Museus, entre os quais,
o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, sito na cidade de Chaves;
2. Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1, artigo 33º, do
anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, compete à Câmara
Municipal gerir instalações e equipamentos integrados no património
do município; ------------------------------------------------------3. Considerando que, na presente data, não existe um Regulamento que
contemple as normas e regras gerais para a cedência ocasional e
utilização de tais espaços; ----------------------------------------4.
Considerando que se têm vindo a registar inúmeros pedidos de
cedência temporária dos espaços afetos ao Museu de Arte Contemporânea
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Nadir Afonso, bem como dos respetivos equipamentos para a realização
de eventos organizados por terceiros; ------------------------------5. Considerando que, atendendo à finalidade do espaço e do património
cultural e artístico em exposição, se afigura como vital prever um
conjunto de normas que regulem a forma em que poderão ser autorizadas
tais cedências ocasionais, determinando, com clareza, o conjunto de
direitos e deveres das entidades e pessoas a quem venha a ser permitida
a cedência; --------------------------------------------------------6. Considerando que tais normas, por razões óbvias, deverão ter um
carater transitório, cessando logo que entre em vigor Regulamento
Municipal que venha regular a utilização dos espaços, acima,
referidos. --------------------------------------------------------II – Do Direito ----------------------------------------------------1. Considerando que nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 33º, do
anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações,
compete à Câmara Municipal gerir instalações e equipamentos integrados
no património do município; ----------------------------------------2. Considerando que nos termos do disposto na alínea e), do n.º 1, do
retrocitado diploma legal, é competência da Câmara Municipal fixar os
preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais.
III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que,
ao abrigo da competência que lhe é reconhecido pelo n.º 1, artigo 33º,
do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, tome deliberação
no sentido de: -----------------------------------------------------a) Aprovar as normas reguladoras das cedências ocasionais dos
equipamentos afetos ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, sob
a gestão do Município de Chaves, bem como a tabela de preços em anexo
às mesmas, documentos cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexa à presente
proposta; ---------------------------------------------------------b) As normas transitórias referidas supra, permanecerão em vigência
até entrada em vigor de Regulamento Municipal que venha a disciplinar
o funcionamento de tais espaços; -----------------------------------c) Caso as normas referidas na alínea anterior, venham a ser
aprovadas, dever-se-á promover a sua publicação através dos meios de
divulgação previstos no artigo 56º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro e ulteriores alterações, devendo, ainda, as mesmas
ser afixadas na receção do Museu. ----------------------------------Chaves, 3 de dezembro de 2019 --------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal -----------------------------------(Nuno Vaz) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Normas reguladoras das cedências ocasionais dos equipamentos e espaços
afetos ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso -----------------1ª ----------------------------------------------------------------Âmbito de aplicação ------------------------------------------------As presentes normas têm por objetivo uniformizar, normalizar e definir
regras para a cedência temporária de espaços e equipamentos do Museu
de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) Morada: Av. 5 de Outubro
nº 10, 5400-017 CHAVES, para a realização de eventos organizados por
terceiros. --------------------------------------------------------2ª ----------------------------------------------------------------Disposições Gerais --------------------------------------------------
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1. O MACNA dispõe de vários espaços: Jardins, Rampa de acesso,
Atelier artístico com cozinha, Acervo, Espaços expositivos, Salas
específicas, Loja, Hall, bar/restaurante, Biblioteca e Auditório. --2. Para os fins previstos neste Regulamento, o horário de
funcionamento do MACNA é de terça a domingo. Horário de Verão - abril
a setembro das 10h30 – 13h00 e 14h30 - 19h00. Horário de Inverno outubro a março das 09h30 – 13h00 e 14h30 - 18h00. -----------------3. O respeito pela integridade patrimonial dos espaços culturais e
artísticos do MACNA, bem como das suas coleções, é critério prioritário
e sine qua non para a realização de eventos organizados por terceiros.
4. Os espaços que podem ser cedidos constam do Portfólio disponível
na página do MACNA (https://macna.chaves.pt/). O pedido é feito em
formulário próprio, também disponível online, através do e-mail:
mac.nadirafonso@chaves.pt -----------------------------------------3º ----------------------------------------------------------------Cedência e utilização ----------------------------------------------1. A utilização dos equipamentos, referidos no artigo anterior,
carece de prévia autorização do Presidente da Câmara Municipal ou do
Vereador com competências delegadas. -------------------------------2. Os pedidos de autorização de utilização dos equipamentos e espaços
deverão ser dirigidos, por escrito, ao Presidente da Câmara Municipal,
com uma antecedência mínima de 15 dias seguidos em relação à data do
evento. -----------------------------------------------------------3. Do pedido deverão constar: ------------------------------------a) Identificação da entidade promotora do evento; ------------------b) Identificação do responsável pela ação; -------------------------c) Indicação do fim a que se destina a utilização; -----------------d) Indicação das datas e horários de utilização; -------------------e) Indicação das datas e horários necessários à utilização do espaço
para ensaios, montagem / desmontagem de equipamentos; --------------f) Indicação de eventuais elementos decorativos, mobiliário,
equipamentos, meios e esquemas técnicos que se pretendam afetar ao
evento; -----------------------------------------------------------g) Indicação da necessidade de utilização de espaços anexos. -------4. Eventuais indicações prestadas “in loco” ou por via telefónica,
acerca da disponibilidade de datas para a utilização dos equipamentos
e ou espaços, não constituirão, por si só, uma garantia da respetiva
reserva, pelo que só com a notificação da autorização de utilização
prevista no número um, ficará oficializada a reserva dos equipamentos
e ou espaços pretendidos. ------------------------------------------5. Os pedidos que sejam formulados fora do prazo de antecedência
prévia, previsto no n.º 2, poderão ser considerados, em casos
excecionas e devidamente fundamentados, em função da disponibilidade
do espaço, dos recursos humanos e técnicos necessários à realização
do evento. ---------------------------------------------------------4º ----------------------------------------------------------------Restrições e Proibições --------------------------------------------1. Aquando do momento da autorização referida na norma anterior,
podem ser determinadas restrições à cedência dos espaços afetos ao
MACNA sempre que os eventos comprometam a segurança e saúde das pessoas
e sempre que estes sejam considerados incompatíveis com a missão,
programa e imagem do MACNA ou do Município de Chaves. --------------2. No caso do Atelier Artístico, a respetiva cedência encontra-se
sujeita, para além das presentes normas, às normas suplementares que
constam do Anexo I ao presente Regulamento. ------------------------3. Para além das presentes normas, a utilização dos espaços cedidos
encontra-se sujeita às normas gerais existentes para a sua utilização

F. 188
_____________________

pelo público visitante, nomeadamente as que constam dos Regulamentos
de Utilização e Acesso respetivos. ---------------------------------4. Não é permitida a utilização do MACNA para: -------------------a) A realização de eventos de índole religioso-confessional ou
político-partidária; ----------------------------------------------b) A realização de eventos que promovam direta ou indiretamente a
discriminação de pessoas com base no sexo, orientação sexual, raça,
cor, origem étnica, nacionalidade, deficiência ou necessidade
especial, idade, credos religiosos ou políticos. -------------------5. Durante a realização de atividades devidamente autorizadas, nos
termos das presentes normas, é proibido: ---------------------------a) Realizar qualquer tipo de combustão; --------------------------b) Perfurar, danificar ou alterar paredes, estruturas metálicas,
pavimentos no interior ou exterior ou quaisquer outras estruturas; -c) Remover e/ou ocultar equipamentos ou obras de arte integrantes
das exposições do MACNA, incluindo canteiros e plantas do Jardim; --d) Remover e/ou ocultar equipamentos destinados à segurança,
designadamente, extintores e carretéis; ----------------------------e) Obstruir portas, caminhos de evacuação e/ou saídas de emergência;
f) Utilizar tintas, materiais corrosivos ou quaisquer outros
processos técnicos que possam danificar estruturas, equipamentos ou
obras de arte; -----------------------------------------------------g) Afixar cartazes ou desdobráveis, bem como sinalética nas
cantarias, janelas ou paredes do edifício; -------------------------h) Perturbar o funcionamento normal do Museu; --------------------6. A entidade organizadora indemnizará o Município de Chaves por
todos os eventuais prejuízos que se venham a verificar nas instalações
durante o período de preparação, utilização e desmontagem, no âmbito
dos eventos autorizados. -------------------------------------------5º ----------------------------------------------------------------Circulação de Pessoas ----------------------------------------------1. A entidade organizadora designará um interlocutor que dialogará
com o Município de Chaves sobre todos os aspetos práticos associados
à montagem, desmontagem e realização do evento. --------------------2. A entidade organizadora deverá fornecer, em tempo útil, uma lista
com os nomes de todas as pessoas da organização do evento, bem como
de todas as viaturas que tenham de entrar no recinto. --------------3. Os elementos da entidade organizadora apenas podem circular no
perímetro do MACNA devidamente identificadas, devendo levantar e
depositar o seu crachá na receção do museu, no início e no final de
cada dia de trabalho. ----------------------------------------------4. Salvo em casos excecionais, toda e qualquer operação de carga e
descarga será realizada nos períodos compreendidos entre as 08h/10h e
17h/24h (dias úteis) e 08h/11h e 18h/24h (fins de semana). ---------5. Os trabalhos referidos nos números anteriores, assim como a
montagem e desmontagem do evento, são sempre acompanhados por um
segurança, cujos encargos de contratação serão assumidos pela entidade
organizadora. -----------------------------------------------------6º ----------------------------------------------------------------Circulação de viaturas ---------------------------------------------1. Com a autorização de cedência do espaço é atribuído 1 (um) lugar
de estacionamento à entidade organizadora, no parque de entrada (Av.
5 de outubro n.º 10). ----------------------------------------------2. É permitida a paragem de veículos da organização no estacionamento
referido no ponto anterior, apenas para cargas e/ou descargas de
materiais. ---------------------------------------------------------
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3. Em qualquer momento, ainda que previsto, poderá ser determinada a
interrupção pontual de uma operação que comporte movimentação de
cargas, ruído ou risco de segurança. -------------------------------7º ----------------------------------------------------------------Segurança, Limpeza e Resíduos --------------------------------------1. Todos os encargos com segurança e limpeza são da responsabilidade
dos organizadores do evento. ---------------------------------------2. O nº de elementos de segurança e limpeza necessários para apoio
ao evento é definido aquando do momento da autorização referida na 3ª
norma, em função do local, tipo de evento, horário e lotação prevista,
sendo os mesmos comunicados ao organizador do evento na altura da
confirmação da reserva. --------------------------------------------3. Os orçamentos são solicitados pelo Município de Chaves às empresas
que lhes prestam serviço, devendo a entidade organizadora pagar
diretamente a estes últimos. --------------------------------------4. Para efeitos do disposto nos números anteriores, deve ser enviada
por e-mail, ao Município de Chaves, uma cópia do recibo de pagamento,
até à véspera da realização do evento. -----------------------------5. Em face da natureza do evento a organizar, pode ser exigido, à
entidade organizadora, um seguro de responsabilidade civil. --------6. O prolongamento do evento para além do horário anteriormente
acordado (incluindo desmontagem), implica sempre encargos adicionais
de segurança. ------------------------------------------------------7.
A entidade organizadora é responsável pela remoção de todo o
lixo/entulho resultante da montagem e desmontagem do evento. -------8º ----------------------------------------------------------------Serviços de Catering -----------------------------------------------1. A realização de serviço de catering e restauração para apoio ao
evento deverá observar as regras previstas nos números seguintes,
sendo a sua contratação da responsabilidade da entidade organizadora.
2. Por razões de segurança e conservação, as mesas e quaisquer outros
elementos de apoio apenas poderão ser colocados nos lugares
previamente definidos pelo Município. ------------------------------3. A ementa do catering deve evitar que se procede à confeção de
alimentos no local, considerando-se aceitável a instalação de rechauds
alimentados por eletricidade e a utilização de micro-ondas. --------4. Sendo necessária a confeção de alimentos em local próximo, a
entidade organizadora poderá propor a instalação de uma cozinha
exterior ambulante (caravana ou tenda) cuja viabilidade e local serão
analisados caso a caso pelo Presidente da Câmara ou do Vereador com
competências delegadas. --------------------------------------------5. Se o serviço de catering decorrer em zona contígua ao evento, a
desmontagem só poderá realizar-se após o seu término. --------------6. A empresa de catering é responsável pela remoção do lixo
proveniente da sua atividade no MACNA, assim como é obrigatória a
separação de lixos nos contentores existentes no exterior do Museu
(av. 5 de outubro). ------------------------------------------------9º ----------------------------------------------------------------Disposições legais -------------------------------------------------Compete à entidade organizadora cumprir e fazer cumprir todas as leis
e regulamentos que sejam aplicáveis à realização do evento,
designadamente: ---------------------------------------------------a) Obter todas as autorizações e licenças consideradas necessárias,
suportando o pagamento de todas as licenças, taxas e impostos que
incidam sobre a realização do evento; ------------------------------b) Efetuar todos os seguros obrigatórios nos termos da legislação em
vigor para a realização do evento; ----------------------------------
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c) Cumprir e a fazer cumprir todas as condições legalmente previstas
sobre Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, sendo da sua conta os
encargos que de tal resultem, incluindo os subempreiteiros por si
contratados,
os
respetivos
trabalhadores,
os
trabalhadores
independentes, tarefeiros ou fornecedores de bens e serviços,
respondendo pela sua observância; ----------------------------------d) Zelar pela ordem e segurança nas áreas cedidas durante a
realização do evento, sem prejuízo do exercício das competências
próprias do serviço de segurança do MACNA e pelo cumprimento das normas
e regulamentos de utilização de espaços públicos, nomeadamente
“Proibição de Fumar”. ----------------------------------------------10º ---------------------------------------------------------------Contrapartidas financeiras e Pagamento -----------------------------1. A cedência de espaços está sujeita ao Preçário previsto no Anexo
II, e que se encontra disponível online na página do MACNA. --------2. Os preços referidos no número anterior referem-se apenas à
cedência do espaço e não incluem: ----------------------------------a) Despesas de segurança e com limpeza; --------------------------b)
Aluguer de equipamentos e acompanhamento logístico e técnico por
pessoal do MACNA, que será avaliado caso a caso, sendo a entidade
organizadora informada por ocasião da confirmação da reserva. ------3. O pagamento dos valores devidos pela cedência e ocupação do espaço
será efetuado da seguinte forma: -----------------------------------a) 50% do total do pagamento até à semana seguinte ao envio da
confirmação da reserva pelo Município de Chaves; -------------------b) 50% até à véspera do evento. ----------------------------------4. A falta de algum dos pagamentos referidos no número anterior,
dentro dos prazos determinados, implicará que a reserva fique sem
efeito. -----------------------------------------------------------5. O pagamento é feito através de transferência bancária (NIB …
Município de Chaves … ), devendo, neste caso, o comprovativo de
pagamento ser enviado para o e-mail “mac.nadirafonso@chaves.pt” ou na
bilheteira da entrada principal do MACNA, durante o horário de abertura
ao público. --------------------------------------------------------6. A desistência da utilização das instalações pode ser efetuada a
qualquer momento. --------------------------------------------------7. Contudo, se a desistência ocorrer num prazo inferior a 48 horas,
relativamente à data de início do evento, não haverá lugar à devolução
do montante da reserva. --------------------------------------------11º ---------------------------------------------------------------Isenção de contrapartidas ------------------------------------------1. A Câmara Municipal decidirá, caso a caso, sobre as situações em
que os eventos organizados por terceiros adquirem a forma de
colaboração institucional e se enquadram na missão e objetivos dos
Museus ou do Município, não havendo lugar, nestas situações, a
contrapartidas financeiras. ----------------------------------------2. Para efeitos do disposto no número anterior, será sempre
necessário definir qual o grau de envolvimento do Museu ou do Município
na organização do evento, nomeadamente se este assume alguma parte das
despesas
de
segurança,
limpeza,
aluguer
de
equipamentos
e
acompanhamento logístico e técnico por pessoal do MACNA. -----------12º ---------------------------------------------------------------Créditos ----------------------------------------------------------1. O tipo e conteúdo dos créditos a fazer ao MACNA pela entidade
organizadora, incluindo a utilização do logótipo, são definidos caso
a caso, consoante a natureza do evento e o grau de envolvimento do
Museu na organização. -----------------------------------------------
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2. Quaisquer convites, desdobráveis, cartazes, press releases,
website ou outros materiais de divulgação do evento deverão ser
submetidos, em fase de prova, ao MACNA. ----------------------------3. Nos eventos organizados por terceiros que adquiram a forma de
colaboração institucional e se enquadram na missão e objetivos dos
Museus ou do Município, é excluída toda a promoção e publicidade a
instituições ou produtos, exceto a que decorra de protocolos de
colaboração previamente estabelecidos, e seja explicitamente aprovada
pela Câmara Municipal ou a que apenas assuma um papel informativo,
designadamente, fichas técnicas e logótipos. -----------------------13º ---------------------------------------------------------------Disposições Finais -------------------------------------------------1. A violação das presentes normas poderá implicar a determinação de
restrições ao evento ou, em último, caso, quando tal se justifique, o
cancelamento do mesmo. ---------------------------------------------2. Quando a natureza do evento assim o justifique, poderão ser
previstas, pela Câmara Municipal, normas adicionais, as quais serão
comunicadas à entidade organizadora em tempo útil. -----------------3. Os casos omissos a este Regulamento são decididos pela Câmara
Municipal. --------------------------------------------------------14ª --------------------------------------------------------(Entrada em vigor e Período de vigência) ---------------------------As presentes normas entram em vigor no dia seguinte à sua publicação
e mantêm-se vigentes até à aprovação de Regulamento que discipline o
mesmo objeto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo I ------------------------------------------------------------Normas suplementares relativas à cedência do Auditório -------------O auditório do MACNA é um espaço de excelência no Município e destinase prioritariamente à divulgação, fruição e educação do público. ---O Auditório do MACNA é acessível desde o hall de entrada do Museu,
dispondo de cadeirões individuais em fila e anfiteatro, mesa de
conferências e ambão e com a seguinte capacidade e equipamentos:. --Capacidade: 99 pax (+ 4 cadeira de rodas) --------------------------Equipamento disponível: projetor, rede, som, ar condicionado,
equipamento para tradução simultânea. ------------------------------Infraestruturas de apoio: Biblioteca, espaço para coffee-breack,
instalações sanitárias. --------------------------------------------Especificidades: Sem luz natural, duas portas de acesso superior, sem
acesso em rapa ao fundo. -------------------------------------------A cedência do auditório encontra-se sujeita às seguintes normas
suplementares: ----------------------------------------------------1. A realização de eventos, espetáculos, cinema, concertos musicais,
reuniões, palestra, formações, simpósios, debates, demonstrações,
cimeiras, congressos, exposições, sejam organizados internamente ou
por terceiros, dependem de autorização expressa do Presidente da
Câmara. -----------------------------------------------------------2. Os eventos devem realizar-se preferencialmente apenas no
Auditório. --------------------------------------------------------3. A Biblioteca pode também ser alvo de reserva conjunta. As salas
de exposições e as restantes salas não estão disponíveis para cedências
simultâneas salvo em situações muito excecionais. ------------------4. Todo o evento requer o acompanhamento permanente de um funcionário
do MACNA e/ou segurança (incluindo durante montagem e desmontagem do
evento). -----------------------------------------------------------
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5. Não é permitido comer ou beber em qualquer espaço do MACNA, à
exceção do Bar/Restaurante. Fumar é sempre proibido. Os espaços não
podem ser cedidos para cocktails ou jantares. ----------------------6. Todo o acervo artístico exposto é único, não sendo permitida a
sua utilização. ----------------------------------------------------7. Não é permitido deslocar mobiliário ou o equipamento que se
encontre em exposição. ---------------------------------------------8. É absolutamente proibido afixar papéis na parede ou mobiliário
existente, com pregos, fita-colas ou quaisquer outros meios. -------9. É igualmente proibido escrever ou encostar objetos diretamente na
parede. -----------------------------------------------------------10. Caso se justifique, pode ser exigido ao organizador do evento a
realização de um seguro de responsabilidade civil (um milhão de euros),
estando a realização do mesmo condicionada à apresentação da cópia da
respetiva apólice. -------------------------------------------------11. Independentemente do seguro, a entidade organizadora do evento é
sempre responsável por quaisquer danos causados. -------------------12. A limpeza do auditório é especializada e não pode ser efetuada
sem supervisão, devendo ser realizada por pessoal afeto ao MACNA,
assumindo a entidade organizadora os encargos-extra. ----------------------------------------------------------------------------------Anexo II -----------------------------------------------------------Tabela de Preço ----------------------------------------------------Tabela de Preços Cedência de Espaços dos Museus do Municipio de Chaves/ Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA)/Museu da Região
Flaviense/Museu das Termas Romanas.

Lotação Máxima
Lugares
Lugares
sentados em pé

jantares

cocktails

Eventos
Eventos
Eventos
culturais acadámicos sociais

eventos
especiais
Utilização do espaço para
(moda,
empresari filmagens sem identificação do
local (por dia)
ais,
eventos comerciais
Televisão Cinema
Comercial
infantis
, …)

MACNA
Auditório
Atelier
Artístico
Jardim

500
99

4

250

250

300

200

250

200

250

500

500

250

250

300

1500

1000

150

150

150

750

1000

200

Museu da
Região
Flaviense
Museu das
termas
romanas
Notas: a) Acresce IVA à taxa legal em Vigor; b) Sempre que a duração do evento exceda o horário de abertura ao público, aos valores de tabela
acrescem custos com vigilância/guardaria, a orçamentar caso a caso.

-------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO

F. 193
_____________________

4. FREGUESIAS
II
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS EM VIATURA PARTICULAR.
REQ: ELISEU ANTÓNIO SANTOS MENDES. INF. 245/DAF/19. ----------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Dos Factos ----------------------------------------------------1. Através de requerimento com o registo de entrada nos serviços
administrativos da Autarquia nº 9692, Eliseu António Santos Mendes,
veio solicitar a assumpção de responsabilidade, por parte deste
Município, com vista ao pagamento de uma indemnização tendente a
suportar as despesas relativas aos prejuízos sofridos numa viatura,
na sequência do embate numa caixa de saneamento. ------------------2. Para o efeito, invoca, em síntese, que no dia 27 de setembro, pelas
17:00 h, na Estrada Municipal 311 (km – 1,500), freguesia de Oura,
concelho de Chaves, conduzia o seu veículo automóvel com a matrícula
– 76-55-VM, quando sem se aperceber embateu numa caixa de saneamento
que estava aberta, sem estar sinalizada, provocando danos na sua
viatura. ---------------------------------------------------------3. No sentido de ver a sua pretensão deferida, o requerente instruiu
o seu requerimento com os seguintes documentos: -------------------a)
Participação
elaborada
pela
Guarda
Nacional
Republicana
(GNR),com o N.º de registo G0001882/19.220170353, sem que a respetiva
autoridade tenha presenciado o acidente, constando da descrição do
acidente, expressamente, o seguinte: “Em 271710SET19, na E.M. 311, Km
1,5 – Vila Verde de Oura, Dter Chaves, PterChaves, participado acidente
de Viação nº 52/2019, colisão de 01 veículo ligeiro de mercadorias em
obstáculo na via não sinalizado (caixa de saneamento sem tampa), apenas
com danos materiais. ----------------------------------------------O condutor do veículo de matrícula “76-55-VM”, declarou o seguinte:
“Circulava no sentido Vila do Conde / Vidago, na localidade de Vila
Verde de Oura, na estrada municipal 311, não me apercebi e enfiei a
roda dianteira direita num buraco na estrada, buraco esse, uma caixa
de saneamento totalmente aberta, embatendo com alguma força e
danificando a viatura da parte de baixo. --------------------------De referir que a caixa na estrada não se encontrava sinalizada.”---b)
Fatura nº: 201900177559, da Guarda Nacional Republicana, relativa
à emissão de Participação de Acidente de Viação com o Registo
N.º52/2019. -------------------------------------------------------c)
Orçamento, elaborado em nome do requerente, referente aos danos
provocados na viatura supra identificada. -------------------------4. Sobre o caso individual e concreto, uma vez que o requerente invocou
que o acidente se verificou pela falta de sinalização do obstáculo, o
presente assunto foi encaminhado para a Divisão de Águas e Resíduos
(DAR), para pronúncia sobre os factos apresentados pelo requerente. 5. Neste sentido, conforme o teor das Informações n.ºs 260/2019 e
263/DAR/2019, elaboradas pela DAR, em 22/11/2019 e 26/11/2019, decorre
expressamente, o seguinte: ----------------------------------------“ 1 - Colocamos um aro na referida caixa de saneamento e também
sinalização. ------------------------------------------------------2- Segundo o que nos informaram, sinalização foi retirada por alguém,
que desconhecemos. --------------------------------------------------
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Quando passou uma viatura por cima da tampa, esta saltou ficando o aro
desprotegido. Mais tarde passa a viatura do Sr. Eliseu António Santos
Mendes, que se enfiou no buraco, danificando a mesma.” -------------É, pois, no âmbito dos factos acima expostos que se apresentam, de
seguida, as considerações que reputamos de pertinentes no caso
individual e concreto em apreciação. ------------------------------II – Do Direito ---------------------------------------------------1. A pretensão do requerente, insere-se nas normas da responsabilidade
civil extracontratual do Estado e demais Pessoas Coletivas Públicas,
decorrente da prática de atos ilícitos, no domínio dos atos de gestão
pública, enquadrada no art.22.º, da C.R.P. e regulamentada pela Lei
n.º67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei 31/2008, de 17 de
julho. -----------------------------------------------------------2. De acordo com o artigo 1º, do Anexo a esta lei, e que dela faz parte
integrante, “ A responsabilidade civil extracontratual do Estado e das
demais pessoas coletivas de direito público por danos resultantes do
exercício da função legislativa, jurisdicional e administrativa regese pelo disposto na presente lei, em tudo o que não esteja previsto
em lei especial”. ------------------------------------------------3. Relativamente à responsabilidade por danos decorrentes do exercício
da função administrativa encontra-se prevista nos artigos 7.º a 11.º,
do retrocitado diploma legal, sem prejuízo das disposições gerais
previstas nos artigos 1.º a 6º. -----------------------------------4. Podemos
então,
sistematizar
a
responsabilidade
da
função
administrativa, individualizando duas modalidades, a responsabilidade
por factos ilícitos e a responsabilidade pelo risco, sendo que o caso
“sub judice” se reporta à responsabilidade por factos ilícitos. ----5. Ora, de acordo com o disposto no n.º1, do art. 9.º, “Consideram-se
ilícitas as acções ou omissões dos titulares de órgãos, funcionários
e agentes que violem disposições ou princípios constitucionais, legais
ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem técnica ou deveres
objectivos de cuidado e de que resulte a ofensa de direitos ou
interesses legalmente protegidos.” --------------------------------6. O que significa que o Município será responsável pelo pagamento dos
peticionados danos quando se concluir que os seus órgãos ou agentes
praticaram, por ação ou omissão, no exercício das suas funções e por
causa desse exercício, atos de gestão ilícitos e culposos e que foram
estes a provocar aqueles danos. ----------------------------------7. Na verdade, cabe ao município a obrigação de vigiar o estado das
vias, bem como remover ou sinalizar os obstáculos nelas existentes
impeditivos de uma cómoda e segura circulação, pois que o cumprimento
defeituoso ou o incumprimento desses deveres o fará incorrer, de acordo
com as regras gerais da responsabilidade civil, na obrigação de
indemnizar os danos daí decorrentes. ------------------------------8. Sendo certo que a responsabilidade civil por atos de gestão pública
corresponde, no essencial, ao conceito civilístico de responsabilidade
civil extracontratual por factos ilícitos que tem consagração legal
no art.483.º 1, do Código Civil, sendo os
seus elementos
constitutivos: o facto, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de
causalidade entre o facto e o dano. --------------------------------

1

“ 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”. ------------------------------------------------------
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9. Assim, para que tal responsabilidade exista é necessário que se
verifiquem de forma cumulativa os pressupostos da responsabilidade
civil extracontratual por factos ilícitos e culposos. -------------10. Integram os referidos pressupostos: ---------------------------- O Facto ilícito – trata-se de um comportamento ou conduta do titular
de um órgão ou por um trabalhador da entidade pública, podendo revestir
a forma de uma acção ou de uma omissão;----------------------------- A ilicitude do facto praticado decorrente da violação de princípios
ou normas constitucionais, legais ou regulamentares, de regras de
ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado ou prudência comum, ou
que resulte do funcionamento anormal do serviço, o qual cause a ofensa
de direitos ou interesses legalmente protegidos (n.º1 e 2, do art.
9.º, da Lei n.º67/2007, de 31 de dezembro e ulteriores alterações); A Culpa – o nexo de imputação ético jurídico, que na forma de mera
culpa (negligência) traduz a censura dirigida ao autor do facto por
não ter usado da diligência que teria o homem normal perante as
circunstâncias do caso concreto ou neste âmbito de responsabilidade.
A Culpa dos titulares de órgãos e agentes deve ser apreciada pela
diligência e aptidão (de um bom pai de família) que seja razoável
exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um titular de
órgão ou agente típico zeloso e cumpridor, presumindo-se a existência
de culpa leve na prática de atos jurídicos ilícitos ou sempre que
tenha havido incumprimento de deveres de vigilância (art.10.º). De
acordo com o princípio do ónus da prova a que alude o art.342.º, do
C.C. é ao lesado quem incumbe alegar e demonstrar a culpa do autor da
lesão, salvaguardando os casos de existência de presunção legal de
culpa. ------------------------------------------------------------- O Dano, traduz-se na lesão, patrimonial ou não patrimonial, causados
na esfera jurídica de terceiros (n.º3, do art.3.º, da Lei n.º67/2007,
de 31/12 e ulteriores alterações); --------------------------------- O Nexo de Causalidade entre o facto ilícito e o dano, ou seja, é
necessário que em termos abstratos o facto ilícito causador do dano
seja apto a produzi-lo, e que este não tenha ocorrido por força de
circunstâncias excepcionais, anormais ou anómalas que tenham
influenciado no caso concreto. ------------------------------------11. Enunciados que estão todos os pressupostos da responsabilidade
civil extracontratual, cabe apurar se no caso individual e concreto
estão verificados os pressupostos da responsabilidade civil. ------12. Ou seja, é necessário que o evento que provocou os danos na
alegada viatura, resulte de um facto traduzido numa ação ou omissão
praticado por um trabalhador ou órgão da entidade pública, que tal
conduta seja ilícita por violar princípios, normas constitucionais,
legais ou regulamentares ou decorra de um funcionamento anormal dos
serviços, que possa ser imputado a título de culpa grave ou negligência
e, que, o facto ilícito tenha provocado os danos ocorridos sem a
interferência, no caso concreto, de circunstâncias excecionais,
anómalas ou anormais. ----------------------------------------------13. Assim e entrando na apreciação do caso concreto, temos que: --Segundo descrição do requerente, os prejuízos causados na viatura
supra identificada ocorreram no dia 27/09/2019, pelas 27/09/2019,
quando circulava no sentido Vila do Conde/Vidago, na localidade de
Vila Verde de Oura – Estrada Municipal n.º311, e que sem se aperceber
embateu numa caixa de saneamento que estava aberta e sem sinalização,
causando danos na viatura supra identificada. ---------------------14. Os serviços internos desta Autarquia, em cumprimento do princípio
do inquisitório, consagrado no art.58.º, do Código de Procedimento
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Administrativo, procederam às diligências consideradas convenientes
para a instrução do processo, em prol do interesse público exigido. 15. Neste contexto, no sentido de averiguar a existência de culpa
dos serviços municipais pelos danos ocorridos na esfera jurídica do
requerente, a Divisão de Águas e Resíduos, informou do seguinte: “ 1
- Colocamos um aro na referida caixa de saneamento e também
sinalização. ------------------------------------------------------2- Segundo o que nos informaram, sinalização foi retirada por alguém,
que desconhecemos.” -----------------------------------------------16. Face ao exposto, entendemos não se ter verificado um
funcionamento anormal dos serviços municipais nos termos e para os
efeitos do disposto no n.º4, do art.7.º, da Lei n.º67/2007, de 31 de
dezembro
e
sucessivas
alterações,
porquanto,
atendendo
às
circunstâncias e a padrões médios de resultado, não ficou demonstrada,
em nosso entender, a culpa dos serviços camarários e a existência de
um dever de agir por parte dos mesmos. ----------------------------17. Na verdade, nos termos do teor da respetiva Informação Nº
260/2019, dos serviços internos da Autarquia - DAR - foi colocada
sinalização junto da caixa de saneamento, desconhecendo quem retirou
a respetiva sinalização. ------------------------------------------18. Deste modo, quanto aos elementos de prova existentes no
correspondente processo é de referir que os mesmos não são
suficientemente elucidativos, no sentido de os alegados danos na
viatura supra identificada foram provocados naquele local e tiveram
como causa a falta de sinalização do alegado obstáculo – caixa de
saneamento aberta -. ----------------------------------------------19. Tanto mais que no Auto de Participação da GNR, consta que esta
autoridade não se deslocou à hora e data dos factos (acidente), ao
respetivo local, constituindo apenas prova da veracidade do invocado
incidente, as declarações do lesado. ------------------------------Nesse mesmo auto de participação, o requerente não faz referência a
quaisquer testemunhas que tenham presenciado o invocado acidente
ocorrido. ---------------------------------------------------------20. O peticionário no seu requerimento, apenas faz uma descrição do
que sucedeu, baseando a sua pretensão no que diz que aconteceu, não
provando suficientemente os factos invocados. ---------------------Assim, neste processo, apenas constitui prova da veracidade do alegado
incidente as declarações do queixoso, não existindo sustentabilidade
documental das mesmas. --------------------------------------------21. De referir, que as indemnizações não podem ser atribuídas com
base, exclusivamente, no que o requerente “diz que aconteceu”, devendo
ser sempre tida em conta a prova efetiva da ocorrência do acidente. 22. Neste contexto, refira-se que o ónus da prova é da
responsabilidade do requerente, que deve comprovar o seu direito,
juntando todos os elementos essenciais (documentos escritos,
fotografias, etc.) que possam confirmar, de forma clara, a sua
pretensão, a veracidade da mesma, a culpa da autarquia, que as lesões
ocorreram em consequência daquela circunstância e causaram os supostos
danos na viatura. ------------------------------------------------23. Neste
sentido,
veja-se
o
Acórdão
do
Tribunal
Central
Administrativo Sul, Proc.02749/07, de 04/07/2011, do qual importa
transcrever o seguinte excerto: “Cabia ao requerente fazer prova da
existência de uma omissão juridicamente relevante, por se tratar de
um facto constitutivo do seu direito, só depois de feita essa prova,
funcionaria a referida presunção de culpa, que seria ou não elidida;
o que nos parece não foi feito.” ----------------------------------
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24. Acresce,
que
em
vários
acórdãos
do
Supremo
Tribunal
Administrativo, nomeadamente, o Ac. STA, de 14/12/2004, o lesado não
se encontra dispensado de provar os factos de onde resulte o nexo de
causalidade entre o facto ilícito e o dano, mesmo nos casos onde se
verifique a existência de uma presunção de culpa. -----------------25. Pelo exposto, pese embora o requerente, tenha sido lesado na sua
dimensão patrimonial, muito concretamente, mediante os danos
provocados na alegada viatura, não é menos verdade que não é possível
estabelecer um nexo causal entre tal facto e qualquer conduta ilícita
cometida pela Autarquia e que se mostre idónea para provocar tal
resultado. --------------------------------------------------------26. Ora, atentos os elementos probatórios existentes neste processo,
consideramos não existir no caso “sub judice”, um facto voluntário,
ilícito e culposo, por parte dos serviços camarários, que tenha gerado,
em termos de causalidade adequada, os mencionados danos ao requerente.
27. Daqui resulta, que considerando que a respetiva caixa de
saneamento, tinha sido objeto de sinalização2, mas que à passagem da
viatura em causa, o respetivo obstáculo não estava sinalizado, então
consideramos que a sua falta se poderia dever a circunstâncias
excecionais, anormais, imprevisíveis condições atmosféricas, caso
fortuito ou facto de força maior. ---------------------------------28. Verifica-se, pois a ausência de nexo causal, não existindo
sustentação probatória que permita apurar a existência de um facto
ilícito culposo. --------------------------------------------------Neste âmbito, quanto à prova vigora o art.341.º e 342.º, do Código
Civil, que nos diz que, cabe àquele que invocar um direito fazer prova
dos factos constitutivos do direito alegado, sendo que, as provas tem
como função demonstrar toda a realidade dos factos (“Tudo aquilo que
não está nos autos não existe no mundo”). -------------------------29. Assim sendo, as considerações anteriores permitem concluir a
falta da verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade
civil extracontratual, muito concretamente, a culpa dos serviços
municipais, facto que impede a imputação de responsabilidade ao
Município de Chaves pelos danos que se verificaram na esfera jurídica
do requerente. ----------------------------------------------------30. De facto, de acordo com os elementos constantes dos autos, os
mesmos são insuficientes para comprovar a violação culposa de
obrigações legais que pendem sobre o Município de Chaves e o nexo de
causalidade entre o facto ilícito e os danos invocados pelo requerente.
31. Não se logrando provar a existência de tal nexo de causalidade,
fica prejudicada, como é evidente, a imputação de responsabilidade
civil extracontratual a esta autarquia local. --------------------32. Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, na situação em
análise, não se encontram preenchidos todos os pressupostos legalmente
exigíveis para o apuramento da 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 adopção da seguinte estratégia
procedimental: ---------------------------------------------------a)
Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião
ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção de decisão
administrativa, consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão
formulada pelo requerente, não decorrendo qualquer responsabilidade
2

Conforme resulta do teor das respetivas Informações n.ºs 260 e 263,
realizadas pela Divisão de Águas e Resíduos. ----------------------
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da
Autarquia
justificadora,
a
título
de
responsabilidade
extracontratual, da assunção do pagamento da peticionada indemnização
dos danos sofridos, tudo isto fazendo fé no teor das referidas
Informações prestadas pela Divisão de Águas e Resíduos; ------------b)
No cumprimento do disposto no art.121.º do Código de Procedimento
Administrativo, deverá tal sentido de decisão administrativa acima
proposta ser sujeita a audiência prévia dos interessados, sendo
estabelecido o prazo de 10 dias, para permitir ao ora peticionário vir
ao procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o
sentido da decisão entretanto exarado; ---------------------------c)
Decorrido o aludido prazo, deverá o interessado ser notificado,
nos termos do art. 114º do Código do Procedimento Administrativo, da
decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação;
É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. ------À consideração superior. ------------------------------------------Chaves, 13 de dezembro de 2019. -----------------------------------A Técnica Superior Jurista, ---------------------------------------(Ana Tomaz)--------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.16. -------------------------------------------------------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. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS; - OCUPAÇÃO DE ESPAÇO
PÚBLICO; - INSTALAÇÃO DE RECINTO ITINERANTE; - LICENÇA DE RUÍDO; ARTIGO
24º, DO REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS
MUNICIPAIS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 164– STL/2019. ------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Enquadramento -------------------------------------------------1. A Acisat – Associação Empresarial do Alto Tâmega, com sede no Beco
do Trem, Pavilhão Expoflávia, freguesia de Santa Maria Maior, concelho
de Chaves, veio, através de requerimento, solicitar autorização para
instalação de um insuflável na Praça de República e um carrossel no
Largo do Arrabalde, do dia 9 de dezembro de 2019 a 6 de janeiro de
2020. -------------------------------------------------------------2. Em sede do retromencionado requerimento, a ACISAT solicitou, ainda,
a isenção de taxas administrativas associadas ao pedido de autorização
para a instalação, em domínio público, das estruturas acima referidas.
3. Assim, cumpre-me informar, sobre a pretensão formulada, o seguinte:
II – Da concessão de isenção de pagamento de taxas municipais -----1. Através de deliberação tomada pelo executivo camarário em sede de
sua reunião ordinária realizada no dia 12 de abril de 2010 e
devidamente sancionada pelo órgão deliberativo em sua sessão ordinária
do dia 28 de abril de 2010, veio a ser aprovado o Regulamento de
Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, e respetiva tabela, em
vigor no Concelho de Chaves. ---------------------------------------2. Ora, entre as diversas disposições que dão corpo ao Regulamento
Municipal em causa, o capítulo III, prevê as isenções ou reduções de
taxas municipais contempladas na tabela em anexo ao mesmo. ---------3. Neste contexto, o n.º3, do artigo 24º, do retromencionado
Regulamento Municipal, prevê a possibilidade de isenção, ou redução,
de taxas relativamente a eventos de manifesto e relevante interesse
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municipal, mediante deliberação da Câmara Municipal, sob proposta
devidamente fundamentada do respetivo pelouro;----------------------4. Como se viu a Acisat – Associação Empresarial do Alto Tâmega, com
sede no Beco do Trem, Pavilhão Expoflávia, freguesia de Santa Maria
Maior, concelho de Chaves, veio, Através de requerimento, solicitar
autorização para instalação de um Carrossel no Largo do Arrabalde com
a área de 49m2, e de um insuflável na Praça da Republica, com a área
total de 80m2, do dia 9 de dezembro de 2019 a 6 de janeiro de 2020.
5. Sendo certo que a ocupação pretendida se insere no âmbito das
atividades de animação das festividades natalícias de c2019, em
Chaves, as quais se destinam ao público em geral, e em particular, às
crianças,
enquadrando-se,
aliás,
num
conjunto
de
atividades
articuladas com o Município de Chaves, em vista a enriquecer e
dinamizar a quadra natalícia, com claros benefícios e mais-valia para
o concelho e seus habitantes. --------------------------------------6. Ainda sobre esta matéria, importa referir que é inegável que a
ACISAT assume um paoel importante na dinamização do Concelho de Chaves,
atendendo ao respetivo objeto. -------------------------------------7. Verifica-se, portanto, que a ocupação pretendida se encontra
diretamente relacionada com um conjunto de atividades que, atendendo
à respetiva natureza e finalidade, são passíveis de ser reconhecidas
como tendo um manifesto e revelante interesse municipal, o qual, como
se viu, beneficia diretamente o Concelho de Chaves e a sua população,
muito particularmente, as crianças. --------------------------------8. Considerando que tal interesse municipal, desde que reconhecido
pelo órgão executivo, é justificador da concessão de isenção do
pagamento de taxas municipais que sejam devidas. ------------------9 Sendo certo que pela ocupação pretendida, são devidas taxas
municipais no valor de €3735.50 (três mil setecentos e trinta e cinco
euros e cinquenta cêntimos): ------------------------------------ Taxas devidas pela ocupação do domínio público municipal; -------- Taxas devidas ela emissão de licença de instalação de recintos
itinerantes; ------------------------------------------------------- Taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído. --------10- Por força do estatuído no n.º 7, do artigo 24º, do Regulamento de
Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no Concelho de
Chaves, as isenções previstas no n.º 3, da mesma disposição
regulamentar, são concedidas, caso a caso, por deliberação da Câmara
Municipal de Chaves, não dispensando, contudo, a concessão da isenção
requerida, a emissão das licenças ou autorizações devidas, nos termos
da lei ou regulamentos municipais. --------------------------------11. Refira-se, por ultimo, que a ACISAT juntou, ao presente processo,
documentos comprovativos da natureza da associação, declarações de não
dívida, respetivamente, à Segurança Social e à Autoridade Tributária
e ainda, documento comprovativo da respetiva finalidade estatutária.
12. Sendo Certo que, de acordo com a informação produzida pela Divisão
de Gestão Financeira, no dia 11/12/2019, a ACISAT não tem dívidas em
relação ao Município de Chaves. ------------------------------------III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima enunciadas,
tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------a) Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião do
órgão executivo municipal, em vista à tomada de deliberação
consubstanciada na concessão, à ACISAT, de isenção, ao abrigo do
disposto no n.º 4, do artigo 24º, do Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no Concelho de Chaves, do
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pagamento das taxas municipais devidas pela ocupação do domínio
público com a instalação de um Carrossel o Largo do Arrabalde com a
área total de 49m2 e de um insuflável na Praça da Republica, com a
área de 80 m2 , do dia 9 de dezembro ao dia 6 de janeiro de 2020, bem
como das taxas devidas pela emissão de licença de instalação de
recintos itinerantes e de licença especial de ruído, em vista à
realização das atividades de animação de Natal, reconhecendo,
simultaneamente, manifesto e relevante interesse municipal nas mesmas;
b) A concessão da isenção de taxas não dispensa a emissão das licenças
ou autorizações devidas, nos termos da Lei ou regulamentos municipais;
c) Sequencialmente, e caso venha a ser concedida a isenção de taxas,
nos termos anteriormente sugeridos, deverá o presente assunto ser
reencaminhado para Secção de Taxas e Licenças, em vista à formalização
e notificação da isenção de taxas autorizada, no estrito cumprimento
do disposto no art. 114º do Código do Procedimento Administrativo;
d) A isenção que vier a ser concedida, deverá ser comunicada à Divisão
Gestão Financeira, para efeitos de controlo de isenções concedidas
pela Autarquia Local; ----------------------------------------------e) De imediato, reenvio do presente assunto para o gabinete do
Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Dr. Nuno Vaz. ------------Chaves 11 de dezembro de 2019 -------------------------------------Assistente Técnica ------------------------------------------------Maria Manuela Sargento --------------------------------------------Em anexo: Os referidos documentos. --------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.17. -------------------------------------------------------À reunião do Executivo municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto. -------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------III
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES:
1. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO
DE
EXECUÇÃO
FISCAL.
LUÍS
CARLOS
DOMINGUES
AGOSTINHO.
INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº224/SHSDPC/N.º131/2019. ----------------------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
2019.12.09. -------------------------------------------------------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 2019.12.13. ----Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. ---------------------------------------------
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2. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS –
REAPRECIAÇÃO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. ÂNGELA CRISTINA CATARINO
AGOSTINHO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº225/SHSDPC/N.º132/2019. -----------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
2019.12.10. -------------------------------------------------------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 2019.12.13. ----Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO
DE EXECUÇÃO FISCAL. SANDRINA BARBADÃES BARROSO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA
Nº226/SHSDPC/N.º133/2019. -----------------------------------------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 3. -------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS PAULA CABUGUEIRA DE
2019.12.10. -------------------------------------------------------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 2019.12.13. ----Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------4. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS PASSES ESCOLARES DOS ALUNOS
CARENCIADOS QUE FREQUENTAM O ENSINO SECUNDÁRIO - ANO LETIVO 2019/2020.
INFORMAÇÃO/DDSC Nº 222/SE Nº 81/2019. ------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------Através da Informação DDSC Nº148/SE Nº49/2019 presente na reunião de
Câmara de 19 de agosto de 2019, foram aprovadas as normas de
comparticipação, com vista à sua implementação no ano letivo
2019/2020, dos passes escolares dos alunos carenciados do ensino
secundário, e que passo novamente a expor: -------------------------A) Normas de comparticipação dos passes escolares dos alunos
carenciados que frequentam o ensino secundário ---------------------1.1. A comparticipação a 100% dos passes dos alunos provenientes da
Escola de Artes e Ofícios e do Patronato de Vilar de Nantes; -------1.2. A comparticipação no valor de 100%, 50% e 25% dos passes dos
alunos que frequentam o Ensino Secundário e que apresentam
dificuldades económicas; -------------------------------------------Na avaliação dos pedidos de comparticipação, deverão ser considerados:
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a) O Escalão atribuído pelo Serviço de Ação Social Escolar do respetivo
Agrupamento de Escolas; --------------------------------------------- Comparticipação a 100% - Situações de grave carência identificadas
pelas direções dos Agrupamentos de Escolas, Juntas de Freguesia ou
pelo próprio, com verificação e confirmação por parte do setor de
educação; ---------------------------------------------------------- Comparticipação a 50% - Alunos com o escalão A; ------------------- Comparticipação a 25% - Alunos com o escalão B ou inseridos em
famílias que comprovadamente aufiram rendimentos reduzidos. --------1.3. Os interessados deverão adquirir o passe escolar - bilhete
assinatura - referente ao 1º período e, posteriormente, preencher a
ficha de pedido de comparticipação no Centro Cultural – setor de
transportes escolares - devendo acompanhar o referido pedido com o
documento comprovativo do posicionamento do escalão de família, válida
para o ano letivo 2019/2020; --------------------------------------1.4. O reembolso das referidas comparticipações, referentes ao 1º
período, serão efetuadas mediante a apresentação dos respetivos
comprovativos de despesa, nos serviços de contabilidade do Município;
1.5. O valor das comparticipações atribuídas aos alunos e referentes
ao 2º e 3º período, será diretamente descontado pela Empresa
concessionária do serviço público de transporte, que opera no
Município, quando da aquisição do passe escolar – bilhete de
assinatura. -------------------------------------------------------Em consonância com o exposto e de acordo com a deliberação de Câmara
de 19 de agosto de 2019, “Após a receção e avaliação dos pedidos de
comparticipação, para o ano letivo 2019/2020, proceder-se-á à
elaboração de proposta, a submeter ao executivo camarário, com os
valores deste encargo e em cumprimento do LCPA, será atribuída a
rubrica orçamental e o respetivo compromisso”. ---------------------Considerando que no âmbito dos pedidos de comparticipação financeira
dos passes escolares dos alunos que frequentam o Ensino Secundário e
que apresentam dificuldades económicas, deram entrada no Município de
Chaves os seguintes pedidos de comparticipação, distribuídos, de
acordo com as seguintes tabelas: -----------------------------------ESCOLA SECUNDÁRIA FERNÃO DE MAGALHÃES -----------------------------Passe comparticipado a 50%- Escalão A -----------------------------Nome do aluno:
Catarina Isabel Correia Mendes
Filipa dos Santos Carneiro
Laura Sofia Nascimento Schewiolle
Liliana Santos Cunha
Lucas Teixeira Fernandes
Bruno da Silva Almeida
Letícia da Silva Carvalho
Tatiana de Sousa Carvalho

Localidade
Outeiro Jusão
Loivos
Mairos
Águas Frias
Oucidres
Vidago
Vidago
Vidago

Passe comparticipado a 25% - Escalão B ----------------------------Nome do aluno:
Ana Rita dos Santos Graça
Bruno Miguel Gomes Evangelista

Localidade
Avelelas
Vilarelho da Raia

Paulo Alexandre Abreu Rodrigues
Tiago Alexandre Pereira Rodrigues
Rafael Carvalho Santos
Pedro António Malta Ferreira

Vilas Boas
Vidago
Outeiro Jusão
Dorna

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. ANTÓNIO GRANJO ------------------------------Passe comparticipado a 100% - Patronato de Vilar de Nantes --------Geovana

Nome do aluno:
Emilly Calina

Localidade
Patronato de Vilar de Nantes

De acordo com a deliberação de Câmara de 19 de agosto de 2019, “A
comparticipação a 100% dos passes dos alunos provenientes da Escola
de Artes e Ofícios e do Patronato de Vilar de Nantes; ---------------
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O valor deste encargo, no que respeita ao 1º período é de 72,86€ ---Passe comparticipado a 50%- Escalão A -----------------------------Nome do aluno:
Arménio Antunes Torrão
Diana da Silva Nogueira
Luís Miguel Ferreira Alves
Marco Paulo Oliveira Gonçalves
Bárbara Ferreira Meireles
Gabriela Caseiro Gonçalves
Henrique Daniel Teixeira Ferreira
Diogo Filipe Taveira Ferreira
Diogo Rafael Barbosa Pinto
Gonçalo Ferreira Fernandes
Hugo André Quintas Ventura

Localidade
Soutelo
Pastoria
Vilar de Nantes
Casas Novas
Rebordondo
Rebordondo
Vidago
Vilela do Tâmega
Vila Nova de Veiga
France
Rebordondo

Passe comparticipado a 25% - Escalão B ----------------------------Nome do aluno:
Gonçalo Morais dos Santos
Rui Pedro Fernandes Carvalhinhas
Érica dos Santos Chaves

Localidade
Soutelo
Redondelo
Rebordondo

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JÚLIO MARTINS -------------------------------Passe comparticipado a 100% - Patronato de Vilar de Nantes --------Nome do aluno:
Nádia Sofia Fernandes Nascimento

Localidade
Patronato Vilar de Nantes

De acordo com a deliberação de Câmara de 19 de agosto de 2019, “A
comparticipação a 100% dos passes dos alunos provenientes da Escola
de Artes e Ofícios e do Patronato de Vilar de Nantes; --------------O valor deste encargo, no que respeita ao 1º período é de 72,86€ --Passe comparticipado a 100% ---------------------------------------Nome do aluno:
Inês Alexandra Martins Pinto (1)
Rodrigo Quintas dos Santos (1)
Sandra Pereira Domingues Triunfante (*)

Localidade
Vidago
Rebordondo
Cimo de Vila

* A aluna Sandra Pereira Domingues Triunfante está a frequentar o 12º
ano com a medida educativa Currículo Específico Individual (CEI), ao
abrigo do artigo nº 21, do Decreto Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro. --De acordo com o artigo 15º, do Decreto-lei nº 176/2012, de 2 de agosto
que alterou o artigo 3º, do Decreto – Lei nº 299/84, de 5 de setembro,
que passou a ter a seguinte redação: “O transporte escolar é gratuito
até ao final do 3º ciclo do ensino básico, para os estudantes menores
que se encontram nas condições estabelecidas no artigo anterior, bem
como para os estudantes com necessidades educativas especiais que
frequentam o ensino básico e secundário”. --------------------------O valor deste encargo, no que respeita ao 1º período é de 163,15€. -Passe comparticipado a 50%- Escalão A -----------------------------Nome do aluno:
Débora Antunes de Carvalho
Fátima Mendez Fernandes
Pedro Alves Salgueiro
Diana da Cruz Anunciação
João Pedro Carneiro de Morais
Lara Cunha Vilanova
Lucas Feliciano dos Reis
Luana Barros Machado
Sérgio Bispo Neves
João Carlos Ramalho Fernandes
Maria João Pereira Borges
Mariana Sofia Alves Machado
Telma Patrícia Patoleia Valadar

Localidade
Casas Novas
Sanfins
Cimo de Vila
Fronteira
Curalha
Paradela
Vila Nova Monforte
Vila Verde de Oura
Amoínha Velha
Santo Estevão
Adães
Vilar de Nantes
Oura

Passe comparticipado a 25% - Escalão B
Nome do aluno:
Gonçalo Cardoso Moreira
Iris Dias Rodrigues
Beatriz Costa Ferreira
Daniel Gomes Ferreira
Joana Santos Pereira
Inês Freitas Coelho Ferreira

Localidade
Vilar de Nantes
Santo Estevão
Dorna
Samaiões
Paradela Monforte
São Lourenço
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Luís Pedro Nobre Alves
Marta Costa Ferreira
Érica Prazeres Correia

Ventuzelos
Dorna
Oura

Considerando que as alunas Geovana Emilly Calina, Nádia Sofia
Fernandes Nascimentos e Sandra Pereira Domingues Triunfante,
procederam ao levantamento gratuito, na Empresa Auto Viação do Tâmega,
do passe escolar correspondente ao primeiro período, não constam na
lista,
em
anexo,
referente
aos
reembolsos
das
respetivas
comparticipações; -------------------------------------------------Considerando que, o valor previsto com este encargo, para o 1º período,
do ano letivo 2019/2020, é de 3.130,11€, valor que inclui o encargo
com os passes gratuitos das retro mencionadas alunas. --------------O valor das comparticipações referentes ao 2º e 3º período é
descontado, diretamente, quando da aquisição do passe, pelos retro
citados alunos e debitado, posteriormente ao Município, pela Empresa
Auto Viação do Tâmega, através do Ajuste Direto nº30/SC/2019,
referente à aquisição de bilhetes de assinatura (Passes Escolares),
para o ano letivo 2019/2020. ---------------------------------------Assim, em anexo, segue o mapa com os valores referentes às
comparticipações atribuídas aos alunos, para o respetivo reembolso,
sendo o referido encargo no valor de 2.821,24€ referente ao 1º período,
devendo os referidos encarregados de educação fazer prova, junto da
contabilidade, dos pagamentos efetuados. ---------------------------O restante encargo, no valor de 308,87€, referente aos três passes
escolares levantados gratuitamente na Empresa Auto Viação do Tâmega,
será suportado pelo ajuste direto nº30/SC/2019 ---------------------Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a
liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ----------------------a)
Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão
Financeira para atribuição da rubrica orçamental, bem, como, do
respetivo compromisso, em cumprimento com o LCPA; ------------------b)
O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à
próxima reunião de Câmara para deliberação. -----------------------À consideração superior. -------------------------------------------Chaves, 11 de dezembro de 2018 ------------------------------------A Técnica Superior ------------------------------------------------Lídia Pinto -------------------------------------------------------Em anexo: Mapa dos alunos com o valor dos respetivos reembolsos(1)
Relatório social da aluna Inês Alexandra Martins Pinto e do aluno
Rodrigo Quintas dos Santos------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.13. -------------------------------------------------------Visto. Concordo. --------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------5. RETIFICAÇÃO DO CIRCUITO ESPECIAL Nº 15 DO PLANO DE TRANSPORTES
ESCOLARES. INFORMAÇÃO/DDSC Nº181/SE Nº67/2019. ---------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------O Plano de Transportes Escolares 2019/2020, prevê o circuito especial
nº15, adjudicado por procedimento concursal (concurso público), ao
transportador Cruz Vermelha Portuguesa – delegação de Chaves pelo
preço de €87,50/dia, que envolve as seguintes localidades: ----------
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Circuito nº. 15
Travancas- Dadim - Jardim de Infância de Mairos
(9h00 – 17h30) -----------------------------------------------------Bobadela – Vilar de Izeu – Bolideira (Transporte público 12h00/14h00)
– Oucidres – Vila Nova de Monforte – Sobreira – Assureiras (Transporte
público 12h00/14h00)-----------------------------------------------Considerando que o Plano de Transportes Escolares do Município de
Chaves, para o ano letivo 2019/2020, foi organizado e elaborado com
base nas previsões de alunos, fornecidas nos termos da legislação em
vigor; ------------------------------------------------------------Considerando que o Plano de Transportes não é um documento fechado uma
vez que é necessário responder, no início de cada ano letivo, aos
pedidos de alteração que surgem, em face das necessidades reais; ---Considerando que, após o arranque do ano letivo, deu entrada nos
serviços do setor de educação, a 18 de setembro (anexo), um pedido de
transporte em circuito especial para o aluno Martim Evangelista
Pereira Batista, residente em Cimo de Vila, e a frequentar o ensino
pré-escolar em Mairos, que não constava das previsões do Agrupamento
de Escolas; --------------------------------------------------------Considerando que, o valor pago ao dia, do circuito nº. 15, é de €87,50,
correspondendo a uma média diária de 79,40 km (4 viagens), o que perfaz
o preço médio por km no valor de €1,10/km (€87,50/79,40km); --------Considerando que, o transporte do aluno de Cimo de Vila para o JI de
Mairos, implica um acréscimo de 13,36km (4 viagens), o que a €1,10/km
corresponde a um acréscimo de €14,70/dia; --------------------------Considerando que o encargo com este acréscimo de, 13,36 km, é no valor
de 2.499,00€ (170 dias x 14,70€/dia), IVA não incluído; ------------Assim, e nos termos do nº 16* do Caderno de Encargos, que refere que
as partes contratantes se obrigam a proceder à alteração das distâncias
fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, no sentido
da sua redução ou aumento, em função do número de alunos que
efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a realizar,
propõe-se a V. Exa, no que respeita ao Transportador Cruz Vermelha
Portuguesa – Delegação de Chaves, o seguinte: ---------------------- A retificação do circuito especial nº15 pagando-se ao referido
transportador o acréscimo de quilómetros no valor de 2.499,00€ (dois
mil, quatrocentos e noventa e nove euros), IVA não incluído, e que
corresponde a 66 dias referente ao 1º período do ano 2019 (€970,20) e
104 dias referente ao 2º e 3º período, do ano 2020 (€1.528,80). ----Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a
liberdade de sugerir ao Executivo Municipal a seguinte metodologia: 1)
Que seja reconhecido os pressupostos acima enunciados e que seja
autorizado previamente a excecionalidade do ponto 4, artigo 63º, da
Lei nº71/2018, de 31 de dezembro de 2018, Lei do Orçamento do Estado,
uma vez que está em causa o serviço de transporte de crianças, do plano
de transportes para 2019/2020; -------------------------------------2)
Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão
Financeira para atribuição da rúbrica orçamental, bem como, do
respetivo compromisso, em cumprimento com a LCPA; ------------------3)
Estas alterações deverão ser acompanhadas da minuta de contrato
adicional; ---------------------------------------------------------4)
O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à
próxima reunião de Câmara para deliberação, órgão competente para
autorizar esta despesa. -------------------------------------------À consideração superior, -------------------------------------------Chaves, 13 de dezembro de 2019 -------------------------------------A Técnica Superior --------------------------------------------------
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Dr.ª Zuleika Rodrigues ---------------------------------------------* 16. ALTERAÇÃO DOS CIRCUITOS --------------------------------------1 - As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das
distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso,
no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos
que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a
realizar. ---------------------------------------------------------2 - Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato
adicional ao contrato inicial. -------------------------------------3 - As situações previstas no ponto nº3 do Artigo 11º e Artigo 16º não
configuram para o adjudicatário o direito de rescisão de contrato. --------------------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.16. -------------------------------------------------------À reunião do Executivo Municipal. ---------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------6. RETIFICAÇÃO DO CIRCUITO ESPECIAL Nº 16 DO PLANO DE TRANSPORTES
ESCOLARES. INFORMAÇÃO/DDSC Nº182/SE Nº68/2019. ---------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------O Plano de Transportes Escolares 2019/2020, prevê o circuito especial
nº16, adjudicado por procedimento concursal (concurso público), ao
transportador Cruz Vermelha Portuguesa – delegação de Chaves pelo
preço de €53/dia, que envolve as seguintes localidades: ------------Circuito nº. 16
Vila Meã – Vilarinho da Raia - Paragem Campo
Queimado (8h20/18h20) ----------------------------------------------Açude – Escola EB1/JI de Vila Verde da Raia (09h:00 – 17h:30) ------Santo António de Monforte – Escola EB1 de Vila Verde da Raia (09h:00
– 17h:30) ----------------------------------------------------------Considerando que o Plano de Transportes Escolares do Município de
Chaves, para o ano letivo 2019/2020, foi organizado e elaborado com
base nas previsões de alunos, fornecidas nos termos da legislação em
vigor; ------------------------------------------------------------Considerando que o Plano de Transportes não é um documento fechado uma
vez que é necessário responder, no início de cada ano letivo, aos
pedidos de alteração que surgem, em face das necessidades reais; ---Considerando que, após o arranque do ano letivo, deu entrada nos
serviços do setor de educação, a 16 de setembro (anexo), um pedido de
transporte em circuito especial para o aluno Jorge Andrés Lopez
Carneiro, residente em Lamadarcos, e a frequentar a EB1 de Vila Verde
da Raia, que não constava das previsões do Agrupamento de Escolas; -Considerando que, o valor pago ao dia, do circuito nº. 16, é de €53,00,
correspondendo a uma média diária de 37,60 km (4 viagens), o que perfaz
o preço médio por km no valor de €1,41/km (€53,00/37,60km); --------Considerando que, o transporte do aluno de Lamadarcos para a EB1 de
Vila Verde da Raia, implica um acréscimo de 20,80km (4 viagens), o que
a €1,41/km corresponde a um acréscimo de €29,33/dia; ---------------Considerando que o encargo com este acréscimo de, 20,80 km, é no valor
de 4.986,10€ (170 dias x 29,33€/dia), IVA não incluído; ------------Assim, e nos termos do nº 16* do Caderno de Encargos, que refere que
as partes contratantes se obrigam a proceder à alteração das distâncias
fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, no sentido
da sua redução ou aumento, em função do número de alunos que
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efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a realizar,
propõe-se a V. Exa, no que respeita ao Transportador Cruz Vermelha
Portuguesa – Delegação de Chaves, o seguinte: ----------------------- A retificação do circuito especial nº16 pagando-se ao referido
transportador o acréscimo de quilómetros no valor de 4.986,10€ (quatro
mil, novecentos e oitenta e seis euros e dez cêntimos), IVA não
incluído, e que corresponde a 66 dias referente ao 1º período do ano
2019 (€1.935,78) e 104 dias referente ao 2º e 3º período, do ano 2020
(€3.050,32). ------------------------------------------------------Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a
liberdade de sugerir ao Executivo Municipal a seguinte metodologia: 1)
Que seja reconhecido os pressupostos acima enunciados e que seja
autorizado previamente a excecionalidade do ponto 4, artigo 63º, da
Lei nº71/2018, de 31 de dezembro de 2018, Lei do Orçamento do Estado,
uma vez que está em causa o serviço de transporte de crianças, do
plano de transportes para 2019/2020; -------------------------------2)
Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão
Financeira para atribuição da rúbrica orçamental, bem como, do
respetivo compromisso, em cumprimento com a LCPA; -----------------3)
Estas alterações deverão ser acompanhadas da minuta de contrato
adicional; --------------------------------------------------------4)
O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à
próxima reunião de Câmara para deliberação, órgão competente para
autorizar esta despesa. -------------------------------------------À consideração superior, -------------------------------------------Chaves, 13 de dezembro de 2019 -------------------------------------A Técnica Superior -------------------------------------------------Dr.ª Zuleika Rodrigues ---------------------------------------------* 16. ALTERAÇÃO DOS CIRCUITOS --------------------------------------1 - As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das
distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso,
no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos
que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a
realizar. ---------------------------------------------------------2 - Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato
adicional ao contrato inicial. -------------------------------------3 - As situações previstas no ponto nº3 do Artigo 11º e Artigo 16º não
configuram ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.16. -------------------------------------------------------Visto. 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. --------------------------------------------7. RETIFICAÇÃO DO CIRCUITO ESPECIAL Nº 17 DO PLANO DE TRANSPORTES
ESCOLARES. INFORMAÇÃO/DDSC Nº176/SE Nº73/2019. ---------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------O Plano de Transportes Escolares 2019/2020, prevê o circuito especial
nº17, adjudicado por procedimento concursal (concurso público), à
empresa Auto Viação do Tâmega, Lda., pelo preço de €95,00/dia, que
envolve as seguintes localidades: ---------------------------------Circuito nº17
Parada – Cimo de Vila (alunos do ensino
secundário) (08h20/18h20) -----------------------------------------
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Tronco – Dadim - Escola Básica de Cimo de Vila da Castanheira (9h00 –
17h30) ------------------------------------------------------------Parada – Sanfins – EB1 de Cimo de Vila da Castanheira (9h00 – 17h30)
Considerando que o Plano de Transportes Escolares do Município de
Chaves, para o ano letivo 2019/2020, foi organizado e elaborado com
base nas previsões de alunos, fornecidas nos termos da legislação em
vigor; ------------------------------------------------------------Considerando que o Plano de Transportes não é um documento fechado uma
vez que é necessário responder, no início de cada ano letivo, aos
pedidos de alteração que surgem, em face das necessidades reais; ---Considerando que, no início do mês de setembro, deu entrada nos
serviços do setor de educação, 3 pedidos de passe (anexos), de duas
alunas residentes em Mosteiro e uma aluna de Polide, que frequentam o
2º e 3º ciclo em Chaves, Júlio Martins e Fernão de Magalhães
respetivamente, e que não constavam das previsões do Agrupamento de
Escolas; ----------------------------------------------------------Considerando que, o valor pago ao dia, do circuito nº. 17, é de €95,00,
correspondendo a uma média diária de 200,64 km (4 viagens), o que
perfaz o preço médio por km no valor de €0,47/km (€95,00/200,64km); Considerando que, o transporte das alunas de Mosteiro e Polide para a
paragem da carreira pública, implica um acréscimo de 13,80 km (4
viagens), o que a €0,41/km corresponde a um acréscimo de €6,49/dia; Considerando que o encargo com este acréscimo de, 13,80 km, é no valor
de 1.103,30€ (170 dias x 6,49€/dia), IVA não incluído; -------------Assim, e nos termos do nº 16* do Caderno de Encargos, que refere que
as partes contratantes se obrigam a proceder à alteração das distâncias
fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, no sentido
da sua redução ou aumento, em função do número de alunos que
efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a realizar,
propõe-se a V. Exa, no que respeita ao Transportador Auto Viação do
Tâmega, o seguinte: ------------------------------------------------- A retificação do circuito especial nº17 pagando-se ao referido
transportador o acréscimo de quilómetros no valor de 1.103,30€ (mil,
cento e três euros e trinta cêntimos), IVA não incluído, e que
corresponde a 66 dias referente ao 1º período do ano 2019 (€428,34) e
104 dias referente ao 2º e 3º período, do ano 2020 (€674,96). ------Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a
liberdade de sugerir a seguinte metodologia: -----------------------1)
Que seja reconhecido os pressupostos acima enunciados e que seja
autorizado previamente a excecionalidade do ponto 4, artigo 63º, da
Lei nº71/2018, de 31 de dezembro de 2018, Lei do Orçamento do Estado,
uma vez que está em causa o serviço de transporte de crianças, do
plano de transportes para 2019/2020; -------------------------------2)
Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão
Financeira para atribuição da rúbrica orçamental, bem como, do
respetivo compromisso, em cumprimento com a LCPA; ------------------3)
Estas alterações deverão ser acompanhadas da minuta de contrato
adicional; --------------------------------------------------------4)
O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à
próxima reunião de Câmara para deliberação, órgão competente para
autorizar esta despesa. --------------------------------------------À consideração superior, -------------------------------------------Chaves, 13 de dezembro de 2019 -------------------------------------A Técnica Superior -------------------------------------------------Dra. Zuleika Rodrigues ---------------------------------------------* 16. ALTERAÇÃO DOS CIRCUITOS ---------------------------------------
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1 - As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das
distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso,
no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos
que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a
realizar. ---------------------------------------------------------2 - Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato
adicional ao contrato inicial. -------------------------------------3 - As situações previstas no ponto nº3 do Artigo 11º e Artigo 16º não
configuram para o adjudicatário o direito de rescisão de contrato.---------------------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.16. -------------------------------------------------------Visto. 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. --------------------------------------------8. RETIFICAÇÃO DO CIRCUITO ESPECIAL Nº 18 DO PLANO DE TRANSPORTES
ESCOLARES. INFORMAÇÃO/DDSC Nº177/SE Nº64/2019. ---------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------O Plano de Transportes Escolares 2019/2020, prevê o circuito especial
nº18, adjudicado por procedimento concursal (concurso público), ao
transportador Anabela Cardoso Pereira Borges, pelo preço de
€20,00/dia, que envolve as seguintes localidades: ------------------Circuito nº. 18
Carregal - Adães – Vale do Galo – Fernandinho Santa Ovaia – Escola EB23 de Vidago (08h:20/17h30) -----------------Considerando que o Plano de Transportes Escolares do Município de
Chaves, para o ano letivo 2019/2020, foi organizado e elaborado com
base nas previsões de alunos, fornecidas nos termos da legislação em
vigor; ------------------------------------------------------------Considerando que o Plano de Transportes não é um documento fechado uma
vez que é necessário responder, no início de cada ano letivo, aos
pedidos de alteração que surgem, em face das necessidades reais; ---Considerando que, no início do mês de setembro, deu entrada nos
serviços do setor de educação, um pedido de transporte (anexo), da
aluna Joana Malta Ferreira, residente na Dorna, que frequenta o 6º.
Ano da EB1,2,3 de Vidago, e que não constava das previsões do
Agrupamento de Escolas; -------------------------------------------Considerando que, o valor pago ao dia, do circuito nº. 18, é de €20,00,
correspondendo a uma média diária de 69,80 km (4 viagens), o que perfaz
o preço médio por km no valor de €0,29/km (€20,00/69,80km); -------Considerando que, o transporte da aluna da Dorna, implica um acréscimo
de 6 km (4 viagens), o que a €0,29/km corresponde a um acréscimo de
€1,74/dia; --------------------------------------------------------Considerando que o encargo com este acréscimo de, 13,80 km, é no valor
de 295,80€ (170 dias x 1,74€/dia), IVA não incluído; ---------------Assim, e nos termos do nº 16* do Caderno de Encargos, que refere que
as partes contratantes se obrigam a proceder à alteração das distâncias
fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, no sentido
da sua redução ou aumento, em função do número de alunos que
efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a realizar,
propõe-se a V. Exa, no que respeita ao Transportador Anabela Cardoso
Pereira Borges, o seguinte: ----------------------------------------- A retificação do circuito especial nº18 pagando-se ao referido
transportador o acréscimo de quilómetros no valor de 295,80€ (duzentos
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e noventa e cinco euros e oitenta cêntimos), isento de IVA, e que
corresponde a 66 dias referente ao 1º período do ano 2019 (€114,84) e
104 dias referente ao 2º e 3º período, do ano 2020 (€180,96). ------Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a
liberdade de sugerir a seguinte metodologia: -----------------------1)
Que seja reconhecido os pressupostos acima enunciados e que seja
autorizado previamente a excecionalidade do ponto 4, artigo 63º, da
Lei nº71/2018, de 31 de dezembro de 2018, Lei do Orçamento do Estado,
uma vez que está em causa o serviço de transporte de crianças, do
plano de transportes para 2019/2020; -------------------------------2)
Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão
Financeira para atribuição da rúbrica orçamental, bem como, do
respetivo compromisso, em cumprimento com a LCPA; ------------------3)
Estas alterações deverão ser acompanhadas da minuta de contrato
adicional; --------------------------------------------------------4)
O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à
próxima reunião de Câmara para deliberação, órgão competente para
autorizar esta despesa. --------------------------------------------À consideração superior, -------------------------------------------Chaves, 13 de dezembro de 2019 -------------------------------------A Técnica Superior -------------------------------------------------Dr.ª Zuleika Rodrigues ---------------------------------------------* 16. ALTERAÇÃO DOS CIRCUITOS -------------------------------------1 - As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das
distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso,
no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos
que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a
realizar. ---------------------------------------------------------2 - Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato
adicional ao contrato inicial. -------------------------------------3 - As situações previstas no ponto nº3 do Artigo 11º e Artigo 16º não
configuram para o adjudicatário o direito de rescisão de contrato. --------------------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.16. -------------------------------------------------------Visto. 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. --------------------------------------------IV
PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS:
1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO “ESTABELECIMENTO
PRISIONAL DE CHAVES”. PROPOSTA N.º 118/GAP/19. ---------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------O Estabelecimento Prisional de Chaves, através de mensagem enviada via
correio eletrónico, em anexo, no passado dia 05 de dezembro, solicita
apoio financeiro da autarquia, destinado à promoção de diversas
atividades, designadamente de caráter lúdico, desportivo, formativo e
informativo, que desenvolvem, durante o ano, com a população reclusa.
Considerando que o Estabelecimento Prisional não tem por si só, meios
para, realizar este género de ações; --------------------------------
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Considerando, a época Natalícia, e a exemplo de anos anteriores, a
colaboração do município é fundamental para tornar a continuação das
atividades supra referidas; ----------------------------------------Considerando que é importante para o universo dos reclusos que se
encontram em cativeiro, reforçar laços de solidariedade, amor e
amizade, proporcionando-lhes atividades diferentes; ----------------Considerando que os mesmos, na sua maioria, se encontram em situação
de grande carência e, devido à condição de recluso, vivem afastados
dos seus familiares, encontrando-se numa grande solidão; -----------Considerando que o pedido da entidade em referência se enquadra no
Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza
Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado
pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado
pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de
abril de 2015. -----------------------------------------------------Considerando, por último, que no uso das competências determinadas
pelo disposto na alínea o), do número 1, do artigo 33º, do Anexo I da
Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, pode, legalmente, o executivo
municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos
legalmente existentes, nomeadamente no apoio a atividades de interesse
municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa, ou
outra. ------------------------------------------------------------II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------Atendendo às razões expostas, submeto à aprovação do executivo
camarário a seguinte proposta: -------------------------------------
Apoiar financeiramente o “Estabelecimento Prisional de Chaves”,
no montante de 600,00€ (seiscentos euros): -------------------------
Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à
entidade peticionária; ---------------------------------------------
Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal
liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim
Municipal; --------------------------------------------------------
Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta ao
Departamento de Coordenação Geral para ulterior operacionalização; -
A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte
rubrica: 04.07.01.99. ----------------------------------------------
Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos em
Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da
Divisão Financeira. ------------------------------------------------Chaves, 10 de dezembro de 2019 -------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------2. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS
DOS ANIMAIS DE CHAVES - 2.ª FASE DA CAMPANHA DE ESTERILIZAÇÃO DE
ANIMAIS INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 51/GFS/2019. -----------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------1.
OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------Com a presente informação pretende-se desencadear os procedimentos
tendentes ao pagamento da comparticipação financeira, relativa à
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campanha de esterilização de animais de companhia, dinamizada pelo
Município de Chaves em parceria com a Associação dos Amigos dos Animais
de Chaves. ---------------------------------------------------------2.
ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA -------------------------------------2.1.
No uso das competências determinadas pelo disposto na alínea o),
do número 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro,
pode, legalmente, o executivo municipal deliberar sobre as formas de
apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente no
apoio a atividades de interesse municipal, de natureza social,
cultural, desportiva, recreativa, ou outra. -----------------------2.2.
O governo através do despacho conjunto dos Ministérios das
Finanças,
Administração
Interna
e
Agricultura,
Florestas
e
Desenvolvimento Rural - Gabinetes dos Secretários de Estado do
Orçamento, das Autarquias Locais e da Agricultura e Alimentação, n.º
2301/2019, de 8 de março, aprovou um apoio financeiro no montante
global de 500.000,00€ para a promoção de uma campanha de apoio à
esterilização de cães e gatos de companhia. ------------------------2.3.
De acordo com o diploma, os municípios podiam beneficiar deste
apoio financeiro, que é atribuído por cão ou gato esterilizado num
centro de atendimento médico veterinário autorizado para o efeito. Os
valores, fixos, por animal esterilizado variam: 15 euros para um gato,
30 euros para um cão, 35 euros para uma gata e 55 para uma cadela.
Sendo que cada município poderia receber no máximo 15 mil euros. ---2.4.
Para se habilitar a este apoio, o Município de Chaves manifestou
a sua intenção através do preenchimento de formulário próprio, que viu
aprovado a 10 de abril de 2019. ------------------------------------2.5.
No entanto, para operacionalizar esta campanha entendeu, a
senhora Vereadora, Eng.ª Paula Chaves, sob proposta do Gabinete de
Fiscalização Sanitária, propor uma parceria à Associação dos Amigos
dos Animais de Chaves (AAAC). Para o efeito foi realizada uma reunião
no pretérito mês de maio, onde esteve presente a sua presidente, Susana
Ribeiro, resultando os seguintes compromissos: ---------------------(i) Face à problemática de animais errantes na via pública e à
dificuldade de adoção de fêmeas, será dada prioridade à sua
esterilização; ----------------------------------------------------(ii) Os animais a esterilizar serão selecionados pela AAAC, que
assegurará o seu encaminhamento para os respetivas centros de
atendimento (clínicas veterinárias) e os cuidados pós-operatórios; -(iii) Uma vez que os pedidos de pagamento do apoio dirigidos à DGAV
obrigam a um mínimo de 25 esterilizações, a campanha será dinamizada
em 2 fases (25 + 25); ----------------------------------------------(iv) Em contrapartida, o Município de Chaves assume, através de uma
comparticipação financeira a atribuir à associação, todos os custos
decorrentes da campanha, nomeadamente com as cirurgias, obrigatória
identificação eletrónica dos animais (chip) e vacinação antirrábica.
2.6.
Assim, encontra-se concluída a segunda fase de esterilizações 25 cirurgias, com uma despesa de 1685,00€ (mil seiscentos e oitenta e
cinco euros), ao que acresce a identificação e vacinação antirrábica
no valor de 475,00€ (quatrocentos e setenta e cinco euros), perfazendo
um total de 2160,00€ (dois mil cento e sessenta euros). ------------2.7.
Considerando a fragilidade económica da AAAC e a necessidade de
fazerem face às despesas decorrentes das 25 esterilizações já
realizadas, junto das clínicas veterinárias, é necessário que o
Município proceda ao pagamento da comparticipação relativa à 2.ª fase
do compromisso. ----------------------------------------------------2.8.
Ainda no âmbito da 2.ª fase da candidatura ao apoio, o município
realizou um pedido de pagamento, a aprovar pela Direção-Geral de
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Veterinária, no valor de 1.235,00€ (mil duzentos e trinta e cinco
euros). -----------------------------------------------------------3. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ---------------------------------Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente
informação,
sou
a
propor
a
adoção
da
seguinte
estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------(i) Que a presente proposta seja encaminhada para a Divisão de Gestão
Financeira (DGF), para atribuição do cabimento da despesa, inscrita
na rubrica 04.07.01.99 do Orçamento Municipal, aprovado para 2019, em
cumprimento com o Lei dos compromissos e dos Pagamentos em Atraso
(LCPA); -----------------------------------------------------------(ii) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião
ordinária do executivo municipal, com vista a ser deliberado
manifestar a intenção de deferir o apoio financeiro, no montante de
2160,00€ (dois mil cento e sessenta euros); ------------------------(iii) Dar conhecimento do teor da decisão administrativa à Associação
dos Amigos dos Animais de Chaves; ----------------------------------(iv) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal
liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim
Municipal; --------------------------------------------------------(v) Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à
Divisão de Gestão Financeira, para ulterior operacionalização. -----À consideração superior, -------------------------------------------Chaves, 28 de novembro de 2019 -------------------------------------A Técnica Superior -------------------------------------------------Cristiana Morais ---------------------------------------------------DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE
INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2019.12.05. ----Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------V
PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA:
1-

PLANEAMENTO

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO
3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO
3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO
USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em
epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para
todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 4 --------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 5 --------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------3.3. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ N.º 2/2006, PEDIDO
DE ALTERAÇÃO – PROCESSO N.º 624/14 – MUNICÍPIO DE CHAVES – PARQUE DE
ATIVIDADES DE CHAVES, FREGUESIA DE OUTEIRO SECO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO
DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS
DATADA DE 10.12.2019. ----------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------I – Introdução -----------------------------------------------------O Município de Chaves, na qualidade de proprietário dos Lotes B8 e B9,
solicita 3º pedido de alteração à Licença do loteamento titulada pelo
Alvará n.º 2/2006, emitido em nome do Município de Chaves denominado
por Parque de Atividades, Freguesia de Outeiro Seco, e referente ao
processo n.º 31/97, com incidência nas especificações dos lotes B8 e
B9.----------------------------------------------------------------II – Antecedentes---------------------------------------------------O Loteamento a que se reporta o pedido, foi objeto de emissão de alvará
em 25 de Maio de 2006- alvará de loteamento n.º 2/2006- em nome do
Município de Chaves denominado por Parque de Atividades, composto por
25 lotes, localizados no lugar de Campo Queimado, freguesia de Outeiro
Seco, em Chaves.----------------------------------------------------O Loteamento em causa foi objeto de emissão do 1,º aditamento ao alvará
de loteamento n.º 2/2006- em 08 de Outubro de 2009- em nome do
Município de Chaves denominado por Parque de Atividades, localizados
no lugar de Campo Queimado, freguesia de Outeiro Seco, em Chaves, no
qual se altera as especificações constantes no retrocitado alvará,
nomeadamente quadro sinóptico e planta de síntese, passando a
designar-se parâmetros urbanísticos máximos admissíveis.------------O Loteamento em apreço, foi
ainda objeto de emissão de um 2.º
aditamento ao alvará de loteamento n.º 2/2006- em 18 de Março de 2015em nome do Município de Chaves denominado por Parque de Atividades,
localizada no lugar de Campo Queimado, freguesia de Outeiro Seco, em
Chaves, no qual se altera os parâmetros urbanísticos no que diz
respeito ao Lote A2, alterando a finalidade, (passando para Industria,
Oficina, ou Comercial), a cércea (aumento-a para 12,00), e correção
da área sobrante (passando de 102 164,59 para 86 245,47 m2).--------III- Enquadramento da Pretensão-------------------------------------3.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 642/14
– a alteração ao loteamento com alvará n.º2/2006, insere-se de acordo
com o extrato da Planta de Ordenamento nº 34B do Plano Diretor
Municipal (PDM), o prédio insere-se no Parque Empresarial de Chaves,
na Unidade Operativa 6 – Área de Ampliação do Parque de Actividades
de Chaves.---------------------------------------------------------Segundo o extrato da Planta de Condicionantes n.º 34-B do Plano Diretor
Municipal de Chaves, sobre o terreno objeto da operação de loteamento
não impende nenhuma servidão ou restrição de utilidade pública.------
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3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação---------------------------------------------------------Nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei 555/99 de 16/12 e posteriores
alterações, o presente estudo enquadra-se numa alteração da operação
de loteamento titulada pelo alvará n.º 02/2006 emitido em 25/05/2006,
e consequentes aditamentos, em nome do Município do Concelho de Chaves.
3.4- Normas Especiais – Loteamento 2/2006---------------------------Especificações dos lotes B8 e B9, do alvará de loteamento inicial---Pisos
(máximo)

Área
de
Construçã
o
p/
Índice de
constrção
m2
(máximo)

Área
de
estacionamen
to em cave m2
(máximo)

Desig
. do
lote

Destino

Área do
lote m2

Área
de
Implantaçã
o
m2
(máximo)

Cércea
(m)
(máximo
)

Índice de
implantaçã
o (máximo)

Volume
m3
(máximo)

Área
de
Construçã
o
total
m2
(máximo)

B8

Industria
l

2
421,62

900,00

12

37,2%

10
800,00

1 800,00

1 800,00

B9

Industria
l

2
490,93

900,00

12

36,1%

10
800,00

1 800,00

1 800,00

Abaixo
da
cota
de
soleir
a

Acima
da
cota
de
soleir
a

0,00

0

2

0,00

0

2

IV - Análise da pretensão-------------------------------------------O Município de Chaves, através do requerimento n.º 2661/19, pretende
levar a efeito a 3.ª Alteração à alteração às especificações do alvará
de loteamento nº 2/2006, referente ao Parque de Atividades de Chaves,
com incidência nas especificações dos lotes B8 e B9, dos quais é
proprietário. -----------------------------------------------------4.1- Alteração das especificações dos lotes B8 e B9-----------------Esta alteração pretende unificar os lotes B8 e B9, resultando a
extinção do lote B9, transferindo as suas especificações para o lote
B8, mantendo inalterável as restantes especificações do alvará de
loteamento, conforme se pode verificar nos quadros seguintes:-------Especificações dos lotes B8 e B9, do alvará de loteamento inicial----

Desi
g.
Destin
do
o
lote

B8

Indust
rial

B9

Indust
rial

Área
do
lote
m2

2
421,6
2
2
490,9
3

Área de
Implant
ação m2
(máximo
)

Cérce
a (m)
(máxi
mo)

Índice
de
implant
ação
(máximo
)

Área de
Constr
Área de
ução p/
Constr
Volume
Índice
ução
m3
de
total
(máxim
constr
2
m
o)
ção
(máxim
m2
o)
(máxim
o)

900,00

12

37,2%

10
1
800,00 800,00

1
800,00

900,00

12

36,1%

10
1
800,00 800,00

1
800,00

Pisos
(máximo)
Área
de
estaciona
mento
em
cave
m2
(máximo)

Abai
xo da
cota
de
sole
ira

Acim
a da
cota
de
sole
ira

0,00

0

2

0,00

0

2

Especificações dos lotes B8 e B9, resultantes da presente alteração
ao alvará de loteamento----------------------------------------------

Desi
g.
Destin
do
o
lote

B8
B9

Área
do
lote
m2

Área de
Implant
ação m2
(máximo
)

Cérce
a (m)
(máxi
mo)

Índice
de
implant
ação
(máximo
)

Área de
Constr
Área de
ução p/
Constr
Volume
Índice
ução
m3
de
total
(máxim
constr
2
m
o)
ção
(máxim
m2
o)
(máxim
o)

Pisos
(máximo)
Área
de
estaciona
mento
em
cave
m2
(máximo)

4
1
21
3
3
912,5
12
36,6%
0,00
800,00
600,00 600,00 600,00
5
Lote B9 extinto e transferidas as suas especificações para o lote B8
Indust
rial

Abai
xo da
cota
de
sole
ira

Acim
a da
cota
de
sole
ira

0

2

4.2 – Descrição da alteração às áreas dos lotes B8 e B9--------------
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As áreas dos lotes, resultantes da presente alteração à licença,
derivam da extinção do lote n.º B9 transferida a sua área para o lote
n.º B8 do alvará inicial; ------------------------------------------Lote n.º B8---------------------------------------------------------Área de 4912,55m2 – proveniente 2421,62m2 do lote n.º B8 e 2490,93m2
do lote n.º B9 extinto; --------------------------------------------Alteração dos parâmetros urbanísticos, relativamente ao 2.º aditamento
alvará de loteamento------------------------------------------------Lote n.º B8 --------------------------------------------------------- Aumento da área de implantação em 900,00m2, passando de 900,00m2
para 1800,00m2;----------------------------------------------------- Aumento da área de construção em 1800,00m2, passando de 1800,00m2
para 3600,00m2;----------------------------------------------------4.3- Síntese do pedido de alteração à licença ----------------------O pedido de alteração à licença emitida no alvará de loteamento n.º
2/06, consubstancia o seguinte:-------------------------------------- Aumento da área do lote n.º B8 em 2490,93m2 proveniente do lote n.º
B9 (extinto), passando de 2421,62m2 para 4912,55m2; ----------------- Mantêm inalteráveis as áreas totais de implantação, de construção e
finalidade do 2.º aditamento ao alvará de loteamento 2/2006, no
entanto, as referidas áreas implantação e de construção do lote n.º
B9 (extinto) foram transferidas para o lote n.º B8;-----------------4.4. Capacidade Construtiva ----------------------------------------O presente pedido de alteração à licença, não altera, a área total de
construção prevista inicialmente, apenas se pretende transferir a área
de construção do lote B9 (extinto) para o lote B8, pelo que, respeita
a edificabilidade máxima admitida no 2.º aditamento ao alvará de
loteamento n.º 02/2006, referente ao Parque de Atividades de Chaves.4.5. Áreas de Cedência --------------------------------------------No que se refere ao dimensionamento das parcelas de terreno, destinadas
a espaços de circulação, a espaços verdes e de utilização coletiva e
a equipamentos, a obedecer de acordo com o descrito no n.º 4) do artigo
20.º do regulamento do P.D.M., como também ao dimensionamento das
áreas de cedência gratuita ao município, que devam integrar o domínio
público municipal, a exigir de acordo com o estipulado no artigo 21.º
do mesmo regulamento, pelo facto do presente pedido de não alterar a
área bruta de construção prevista no alvará de loteamento inicial, não
há lugar aplicação do descrito nos referidos artigos do regulamento
do P.D.M.----------------------------------------------------------4.6. Lugares de Estacionamento--------------------------------------A presente alteração à licença da operação de loteamento do Parque de
Atividades de Chaves, titulada pelo alvará n.º 02/2006, com incidência
nas especificações dos lotes n.º B8 e B9 (extinto), tendo em conta o
previso na alínea e) do artigo 12.º do PDM, será previsto um lugar por
cada 100m2 de área bruta de construção destinada a indústria, conforme
quadro explicativo que se segue:------------------------------------Estacionamento privado
Lote

Área de Construção

Área de Indústria

Estacionamento
Exigido PDM

Estacionamento
Previsto

B8

3600,00m2

3600,00m2

3600/100 = 36

36

36 uni.

36 uni.

Relativamente aos lugares de estacionamento públicos a exigir na
operação de loteamento, uma vez que o presente pedido de alteração à
licença, não incide nas especificações das áreas totais de construção,
mante-se o previsto no alvará de loteamento inicial.-----------------
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4.7- Infraestruturas Existentes-------------------------------------Dada a natureza da alteração, em que se mantém inalterado o uso e as
áreas totais de construção, considera-se que infraestruturas não
sofrem por isso alterações no seu dimensionamento.------------------4.8- Relatório Acústico---------------------------------------------Relativamente ao relatório de dados acústicos, considera-se que o
presente pedido de alteração à licença mantém inalteráveis as
especificações das áreas totais de construção e usos do alvará de
loteamento 2/2006, apenas se pretende transferir as áreas prevista
inicialmente do lote B9 (extinto), para o Lote B8. -----------------Neste sentido, uma vez que as presentes alterações, sobre esta matéria
mantém os presuntos que estiveram subjacentes à emissão do alvará
inicial, as quais não implicam qualquer modificação ao nível do ruido,
considera-se dispensar apresentação de um novo estudo. -------------4.9- Plano de Acessibilidade----------------------------------------Tendo em conta que se trata de um loteamento existente e que os as
infraestruturas viárias já se encontram materializadas no local, com
todos os condicionalismos que daí advêm, apresenta-se o plano de
acessibilidades da área dos arruamentos confrontantes com os lotes
alvo de alteração (lote B8 e lote B9). No entanto, pretende-se que
estes arruamentos, possuam as condições mínimas de acessibilidade para
todos, conforme o previsto no Decreto-Lei n.º 163/2006 no que diz
respeito à via pública. Está assim representada a rede de percursos
pedonais acessíveis e a criação de três lugares de estacionamento de
viaturas reservadas para pessoas com mobilidade condicionada.-------4.10- QUADRO SINÓPTICO RESULTANTE DO 3.º PEDIDO DE ALTERAÇÃO À LICENÇA
Alterações resultantes do presente pedido, relativamente ao 2.º aditamento ao alvará de
loteamento n.º 02/2006

Setor A

Setor

PARQUE DE ACTIVIDADES

Área Total
a Lotear
m2

Desig.
do lote

37 815,00

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Serviços
Industrial, Oficinal ou Armazém Comercial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial

3 746,62
2 681,82
2 224,22
2 190,00
3 271,31
3 503,43
7 042,01
6 665,24
6 490,35

2 250,00
2 250,00
1 200,00
1 200,00
2 400,00
3 000,00
10 500,00
9 000,00
8 250,00

1 800,00
1 500,00
1 200,00
1 200,00
2 400,00
3 000,00
7 000,00
6 000,00
5 500,00

450,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
3 000,00
2 750,00

1
1
0
0
0
0
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

25 916,63

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16

Industrial
Industrial, Oficinal ou Armazém Comercial
Industrial, Oficinal ou Armazém Comercial
Industrial, Oficinal ou Armazém Comercial
Industrial, Oficinal ou Armazém Comercial
Industrial, Oficinal ou Armazém Comercial
Industrial, Oficinal ou Armazém Comercial
Industrial

2 278,54
900,00
12
39,5%
10 800,00
2 700,00
2 000,00
1 000,00
9
50,0%
9 000,00
2 000,00
1 000,00
500,00
9
50,0%
4 500,00
1 000,00
1 000,00
500,00
9
50,0%
4 500,00
1 000,00
1 000,00
500,00
9
50,0%
4 500,00
1 000,00
1 000,00
500,00
9
50,0%
4 500,00
1 000,00
2 250,00
1 125,00
9
50,0%
10 125,00
2 250,00
4 912,55
1 800,00
12
36,6%
21 600,00
3 600,00
Lote B9 extinto e transferidas as suas especificações para o lote B8
2 000,00
1 000,00
9
50,0%
9 000,00
2 000,00
1 000,00
500,00
9
50,0%
4 500,00
1 000,00
1 000,00
500,00
9
50,0%
4 500,00
1 000,00
1 000,00
500,00
9
50,0%
4 500,00
1 000,00
1 000,00
500,00
9
50,0%
4 500,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
9
50,0%
9 000,00
2 000,00
2 478,54
900,00
12
36,3%
10 800,00
1 800,00

1 800,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 250,00
3 600,00

900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2

2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
1 800,00

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

0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2

63 734,63

53 050,00

11 350,00

91 978,40

Setor B

Área de
Pisos
Área de
Área de
Construção
(máximo)
Área de
Construçã
Índice de
Área do lote
Volume
p/ Índice de estacionamen
Cércea (m)
Implantação
o
total
implantação
constrção
to em cave Abaixo da Acima da
(máximo)
m2
m3 (máximo)
2
2
(máximo)
m (máximo)
m
cota de
m2
m2 (máximo) cota de
(máximo)
soleira
soleira
(máximo)

Área Total
m2

Destino

Industrial, Oficinal ou Armazém Comercial
Industrial, Oficinal ou Armazém Comercial
Industrial, Oficinal ou Armazém Comercial
Industrial, Oficinal ou Armazém Comercial
Industrial, Oficinal ou Armazém Comercial
Industrial, Oficinal ou Armazém Comercial
Industrial

TIOTAL Sector A e B

900,00
750,00
600,00
600,00
1 200,00
1 500,00
3 500,00
3 000,00
2 750,00

12
12
12
12
12
12
12
12
12

24,0%
28,0%
27,0%
27,4%
36,7%
42,8%
49,7%
45,0%
42,4%

8 100,00
5 250,00
7 200,00
7 200,00
14 400,00
18 000,00
42 000,00
36 000,00
33 000,00

26 525,00

64 400,00

Área roral do Terreno

Área a Lotear

194 142,99

91 978,40

Área Sobrante

Área Total de Construção para efeitos de IC - em m2

Área Total de Implantação - em m2

Índice de Construção - IC

53 050,00

26 525,00

0,58

86 245,47

Índiece de Implantação - Iimp
0,29

Área de cedência para dominio Público

Área de cedência
para espaços verdes

Área de cedência
para equipamentos de utilização colectiva

Área de cedência
para infraestruturas

28 243,77

3 654,77

0,00

24 589,00

EQUIPAMENTOS
Privados

Públicos

Ligeiros

Pesados

Ligeiros

Pesados

731

101

227

18

V- Considerações do parecer ----------------------------------------Considerando que o Município de Chaves é o titular dos lotes para os
quais requer a alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2006, constando
em anexo as certidões de registo predial referente aos lotes n.º B8
(registo n.º 3375/20070131) e B9 (registo n.º 3376/20070131).-------Considerando que o pedido de alteração à licença, da operação de
loteamento em análise, traduz-se na variação do número de lotes,
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(diminuição), mantendo a área de implantação e de construção
existentes antes da união, pelo que se julga que a pretensão se
enquadra no n.º 8 do artigo 27.º3 do Decreto-Lei 555/99 de 16/12 e
posteriores alterações, isto é, as alterações são aprovadas por
simples deliberação do executivo municipal.-------------------------Considerando que a alteração ao loteamento n.º 6/06, pretende unificar
os lotes B8 e B9, resultando a extinção do lote B9, transferindo as
suas especificações para o lote B8, mantendo inalterável as restantes
especificações do alvará de loteamento, estamos perante uma alteração
que se enquadra nos pressupostos constantes do n.º8 do artigo 27.º do
RJUE.--------------------------------------------------------------VI – Da Proposta em Sentido estrito---------------------------------Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de
direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos
termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o
agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do
aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão
administrativa de:-------------------------------------------------6.1- Propor que seja adotada a deliberação no sentido de deferir o
pedido de licenciamento consubstanciada no 3.º aditamento ao alvará
de loteamento n.º 2/2006.-------------------------------------------6.2-De seguida e nos termos do disposto no n.º7, do artigo 27.º, do
DL 555/99 de 16/12 e ulteriores alterações, emita-se o 3.º aditamento
ao alvará 2/06, o qual deverá ser comunicado à conservatória do registo
predial competente, para efeitos de averbamento;--------------------6.3- Após a emissão do referido título, deverão ser cumpridas as
formalidades de publicidade previstas no artigo 78.º, do DL 555/99 de
16/12 e ulteriores alterações.--------------------------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 13.12.2019:--------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados nos
itens “IV – Análise da Pretensão” e “V – Considerações do Parecer” da
presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido
competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar
uma deliberação conducente ao deferimento das alterações à licença do
loteamento titulado pelo alvará de loteamento n.º 2/2006, nos termos
e para os efeitos preconizados nas alíneas 6.1, 6.2 e 6.3, do item “VI
– Da proposta em sentido estrito”, deste documento.-----------------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 13.12.2019.-----------------------------------------------À reunião de Câmara.------------------------------------------------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 13.12.2019.-----------------------------------------------À reunião de Câmara.-------------------------------------------------

3

Artigo 27.º Alterações à licença----------------------------------8 — As alterações à licença de loteamento, com ou sem variação do
número de lotes, que se traduzam na variação das áreas de implantação,
de construção ou variação do número de fogos até 3 %, desde que
observem os parâmetros urbanísticos ou utilizações constantes de plano
municipal ou intermunicipal de ordenamento do território, são
aprovadas por simples deliberação da câmara municipal, com dispensa
de quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições
legais e regulamentares aplicáveis.----------------------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------3.4. OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE
LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 659/19 – MARINA PEREIRA - CABEÇA DE CASAL
DA HERANÇA DE – BAIRRO DA ILHA, N.º 6, CASTELO DAS EIRAS, UNIÃO DE
FREGUESIAS DE EIRAS, SÃO JULIÃO DE MONTENEGRO E CELA – INFORMAÇÃO DA
DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA
FERREIRA DATADA DE 11.12.2019. -------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------1.1- Através do requerimento n.º 2664/19, referente ao processo n.º
659/19, a Sr.ª Marina Pereira – Cabeça de casal da herança,
representada neste ato pela cabeça de casal, Sr.ª Isabel Pereira
Moreira, apresenta elementos, relativos a um pedido de aprovação de
uma operação urbanística de edificação, consubstanciada na legalização
das obras de ampliação4 de uma habitação unifamiliar, localizada no
bairro da Ilha, N.º6 – Castelo das Eiras, União das freguesias das
Eiras, São Julião de Montenegro e Cela no concelho de Chaves.-------1.2- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano
tem a área total de 263,71 m2, está inscrito na matriz com o n.º P984
e descrito na, da União das freguesias das Eiras, São Julião de
Montenegro e Cela.--------------------------------------------------2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1 - Alvará de licença de construção n.º 226/99, para “construção de
anexos com a área de 65,00 m2”.-------------------------------------2.2 - Alvará de licença de construção n.º 24/03, para “construção de
anexos com a área de 4,48 m2”.--------------------------------------2.3 - Alvará de obras de ampliação/alteração n.º 33/10, para habitação
unifamiliar, de r/chão e andar, com aumento de área de 77,38 m2.----2.4
–
Processo
N.
84/FIS/2019,
relativo
a
“construção
de
garagem/arrumos e forno metálico, móvel”. ------------------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de
Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime Jurídico
da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização,
designadamente:----------------------------------------------------- Certidão das Finanças com a área corrigida;------------------------ Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende
executar a obra;----------------------------------------------------- Ortofotomapa à escala 1:500;--------------------------------------- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- Levantamento fotográfico------------------------------------------- Memória descritiva e justificativa;--------------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura e dos projetos de especialidades, quanto ao cumprimento
das normas legais e regulamentares aplicáveis; ----------------------

4

«Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de
pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação
existente;----------------------------------------------------------
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- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação
pública de carater profissional;------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do
técnico;------------------------------------------------------------ Quadro de áreas/Ficha de medição;---------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Termo de responsabilidade 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;-------------------- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- Projeto acústico;-------------------------------------------------- Projeto de águas pluviais;-----------------------------------------Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores;
- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra;------------ Termo de responsabilidade do autor do projeto do condicionamento
acústico;----------------------------------------------------------- Desenho de alterações;--------------------------------------------4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por
se tratar de um procedimento de legalização de obras de ampliação de
uma habitação unifamiliar.------------------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 47 B, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço
Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.----------5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------5.1- A requerente pretende a legalização das obras de ampliação de uma
habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de
construção de 221,03 m2, preconizando um aumento de área de 74,17 m2,
relativamente á construção licenciada ao abrigo das licenças de
construção n.º 226/99, 24/03 e 33/10.-------------------------------5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria
ao imóvel em 2019-10-24, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”69/2019”, cujo teor, foi dado a conhecer ao requerente, através
da Informação/Proposta n.º 2027/SCOU/2019, sob a qual recaiu despacho
superior datado de 25 de Novembro de 2019.--------------------------5.3- Da vistoria realizada resultou parecer, no sentido de, haver
necessidade de ser corrigido o projeto de legalização apresentado, de
forma a ser retratado o existente no local, designadamente, as
dimensões do prédio urbano. Através do requerimento n.º 2664/19, a
requerente apresenta, novo levantamento topográfico e Certidão das
Finanças, com a área do prédio corrigida.----------------------------
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5.4- A edificação situa-se, no núcleo do aglomerado de Eiras e integrase, com alguma naturalidade na envolvente, onde a moda da cércea, na
frente urbana, em que o imóvel se insere, é de r/chão e andar. -----5.5- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a
manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o
disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de
Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de
Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------5.6- A edificação destina-se “habitação unifamiliar”, o que se
enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário
da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do
Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem
já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo
predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do
autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram
adequados.---------------------------------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º
314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o
montante de 73,43 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
300,36 euros.------------------------------------------------------7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 373,79 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas), do anexo I.-----------------------------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam
esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação,
não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma
naturalidade no meio em que se insere.------------------------------8.2 – A operação urbanística, consubstanciada, na ampliação de um
edifício de “habitação unifamiliar”, compagina-se com os afastamentos
existentes e a manter na envolvente imediata, os alinhamentos e recuos
à via pública com a qual confronta e a moda da cércea. Neste sentido,
pode -se concluir que projeto em causa respeita as regras e parâmetros
de edificabilidade, prevista no n.º 2, alínea a) do artigo 19.º, do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicado em Diário
da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do
Aviso n.º 5233/2018.------------------------------------------------8.3 - A edificação é servida por arruamento público, pavimentado a
betuminoso e possui ligação á rede pública de água e esgotos.-------8.4- O uso pretendido para, habitação unifamiliar, respeita o disposto
na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º
76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe
que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e
ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou
mista.--------------------------------------------------------------
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8.5- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou
adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de
ampliação, o título a emitir, será o Alvará de autorização de
utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---8.6- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa
ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação
excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma
operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não
é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à
apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa
ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a
celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida
a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor
opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade,
embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo
urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------8.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que
vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando
a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as
seguintes prescrições:---------------------------------------------8.7.1 - A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito
de terceiros;------------------------------------------------------8.7.2 - Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão
imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de
90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva
Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa
a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada;---------8.8- Considerando, que se trata de um pedido de legalização das obras
de ampliação, propõe-se, que o processo seja encaminhado para a Divisão
de Administração e Fiscalização, para os fins tidos por convenientes.
9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os
requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de
autorização de utilização do imóvel;--------------------------------c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de
legalização das obras de ampliação de um edifício de “habitação
unifamiliar”, a interessada deverá, nos termos do preceituado no n.º
14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da
Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do
respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com
o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------Áreas (m2):---------------------------------------------------------- Habitação, com aumento de área de 74,17 m2;------------------------
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QUADRO I------------------------------------------------------------ Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)
QUADRO II
s/n C/m2

Custo (C)

Faixa de rodagem

REDE VIÁRIA

- 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

1

0,20

0,20

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

0,38

0,00

Passeios
- Lancil (Betão)

0,19

0,00

0

0,28

0,00

REDE DE ÁGUA
REDE
DE
ESGOTOS

1

0,26

0,26

1

0,37

0,37

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

0

0,51

0,00

- Pavimento (Mosaico)

C - custo das obras existentes na via pública

0,99

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)

74,17

m2

73,43

€

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 =

QUADRO II
- Cálculo das taxas administrativas
(art.º 66 da subseção IV)
Capítulo II
Secção IV
Subsecção IV
Artigo 66.º
n.º18
Art.76,n.º6

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

Taxa

Valor

Aumento de área bruta de construção, acresce por 74,17 m2
m2 adicional
Vistoria
TOTAL

3,30 €

244,76 €

55,60€

55,60 €
300,36 €

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 73,43 € + 300,36 € = 373,79 €--------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 12.12.2019:--------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito prescritos nos
itens 7, 8 e 9, da presente informação, sou a propor que superiormente
seja proferido competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal
vir a adoptar uma deliberação, englobando o deferimento do pedido de
legalização das obras realizadas sem controlo prévio que se encontram
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patenteadas na operação urbanística em presença (ampliação de uma
habitação unifamiliar, sita no Bairro da Ilha, n.º 6, da aldeia de
Castelo das Eiras) e o concomitante reconhecimento de que se encontram
preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do respectivo
alvará de autorização de utilização do imóvel em causa. No alvará de
autorização de utilização a emitir, deverá constar a menção expressa
de que o imóvel a que respeita foi objecto de legalização.----------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 13.12.2019.-----------------------------------------------À reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------3.5. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO –
PROCESSO N.º 787/19 – MARIA ARMINDA SOUSA PEREIRA – RUA PRINCIPAL, N.º
45, SESMIL, FREGUESIA DE S. PEDRO DE AGOSTÉM – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO
DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA
DATADA DE 12.12.2019. ----------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1- Através do requerimento n.º 2218/19, referente ao processo n.º
787/19, a Sr.ª Maria Arminda Sousa Pereira, na qualidade de
proprietária, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma
operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização
das obras de construção5 de uma habitação unifamiliar, sito na rua
Principal, N.º 45 - Sesmil, freguesias de São Pedro de Agostém no
concelho de Chaves.-------------------------------------------------1.2- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano
tem a área total de 285,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 1064,
da freguesia de São Pedro de Agostém.-------------------------------2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1- Processo N.º 547/19, relativo a pedido de certidão de isenção de
licenciamento, o qual, foi indeferido por despacho superior datado de
26 de Agosto de 2019.-----------------------------------------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma
legalização, designadamente:---------------------------------------- Certidão das Finanças (IMI);--------------------------------------- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende
executar a obra;----------------------------------------------------- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ Memória descritiva e justificativa;--------------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades,
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação
pública de carater profissional;------------------------------------5
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- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos
técnicos;----------------------------------------------------------- Quadro de áreas/ficha de medição;---------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades;-- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à
escala de 1: 200;---------------------------------------------------- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de
todos os compartimentos; -------------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- Termo de responsabilidade de isenção de projeto térmico;----------- Fatura do telefone;------------------------------------------------ Fatura da luz;----------------------------------------------------- Fatura da água;---------------------------------------------------- Desenho de alterações;--------------------------------------------- Relatório do projeto de abastecimento de água e drenagem de águas
residuais e respetivo termo de responsabilidade;--------------------- Relatório do projeto de águas pluviais e respetivo termo de
responsabilidade;--------------------------------------------------- Relatório do projeto de arranjos exteriores e respetivo termo de
responsabilidade;--------------------------------------------------- Relatório do projeto de estabilidade e respetivo termo de
responsabilidade;--------------------------------------------------- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por
se reportar à legalização das obras de construção de uma habitação
unifamiliar.-------------------------------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 47 A, o prédio urbano está inserido, em espaço de classe 1 – espaço
Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.----------4.3 - Nos Regulamentos Municipais-----------------------------------4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento
de
legalização
de
operações
urbanísticas),
do
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante
designado RMUE).---------------------------------------------------5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------5.1- O requerente pretende a legalização da construção de uma habitação
unifamiliar. A habitação levada a efeito sem os necessários atos
administrativos de controlo prévio, possui: r/chão e andar,
preconizando uma área bruta de construção de 260,00 m2.-------------5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria
ao imóvel em 2019-11-29, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”73/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido. -------------------------------------5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de que, a
habitação unifamiliar se encontrar, em razoável estado de conservação,
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exterior e interiormente, não havendo necessidade de obras de correção
e/ou adaptação.----------------------------------------------------5.4- A edificação situa-se, no núcleo do aglomerado de Sesmil e
integra-se, com alguma naturalidade na envolvente, onde a moda da
cércea, na frente urbana, em que o imóvel se insere, é de r/chão e
andar. ------------------------------------------------------------5.5- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a
manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o
disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de
Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de
Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------5.6- A edificação destina-se “habitação unifamiliar”, o que se
enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário
da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do
Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem
já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo
predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do
autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram
adequados.---------------------------------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º
314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o
montante de 73,43 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
300,36 euros.------------------------------------------------------7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 373,79 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas), do anexo I.-----------------------------6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do
autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram
adequados.---------------------------------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------7.1-De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento
n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge
o montante de 786,06 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
144,65 euros.------------------------------------------------------7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 930,71 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas), do anexo I.-----------------------------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam
esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação,
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não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma
naturalidade no meio em que se insere.------------------------------8.2 – A operação urbanística, consubstanciada, na construção de um
edifício de “habitação unifamiliar”, compagina-se, com os afastamentos
existentes e a manter na envolvente imediata, os alinhamentos e recuos
à via pública com a qual confronta e a moda da cércea. Neste sentido,
pode -se concluir que projeto em causa respeita as regras e parâmetros
de edificabilidade, prevista no n.º 2, alínea a) do artigo 19.º, do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicado em Diário
da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do
Aviso n.º 5233/2018.------------------------------------------------8.3 - A edificação é servida por arruamento público, pavimentado a
cubos de granito e possui ligação á rede pública de água e esgotos.-8.4- O uso pretendido para, habitação unifamiliar, respeita o disposto
na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º
76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe
que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e
ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou
mista.-------------------------------------------------------------8.5- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou
adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de
construção, o título a emitir, será o Alvará de autorização de
utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---8.6- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa
ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação
excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma
operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não
é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à
apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa
ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a
celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida
a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor
opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade,
embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo
urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------8.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que
vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando
a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as
seguintes prescrições:---------------------------------------------8.7.1 - A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito
de terceiros;------------------------------------------------------8.7.2 - Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão
imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de
90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva
Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa
a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada;---------9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
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assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os
requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de
autorização de utilização do imóvel;--------------------------------c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de
legalização das obras de construção de um edifício de “habitação
unifamiliar”, a interessada deverá, nos termos do preceituado no n.º
14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da
Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do
respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com
o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010
Áreas (m2)
PISO

Habitação

Piso 0

130,00

Comércio/Serviços Arrumos

130,00

Piso 1

130,00

130,00

TOTAL

260,00

0,00

0,00

Armazém

0,00

TOTAL

260,00

Cércea – 7,65 ml
Volume – 780,00 m3
QUADRO I
- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)
QUADRO I

custos (C)
s/n

larg.

C/m

C/m2

Custo (C)

Faixa de rodagem
- Semipenetração betuminosa

0

14,21

0,00

€/m

- Betão betuminoso

0

19,33

0,00

€/m

4

13,08

52,32

€/m

0

8,53

0,00

€/m

0

13,08

0,00

€/m

- Granito (calçada a cubos)
Granito
(calçada
à
portuguesa)
REDE VIÁRIA

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

0

17,63

0,00

€/m

0

39,80

0,00

€/m

ou

- Pavimento (Mosaico)

0

15,92

0,00

€/m

0

25,02

0,00

€/m

REDE DE ÁGUA

1

21,61

21,61

€/m

REDE DE ESGOTOS

1

34,12

34,12

€/m

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

0

45,49

0,00

€/m

108,05

€/m

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

29,1

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

QUADRO II
- Cálculo das taxas administrativas

T =

786,06

€
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(art.º 66 da subseção IV)
Descrição
Capítulo
II
Secção IV
Subsecção
IV
Artigo
66.º
n.º 2
a)
b)
c)

Taxa

Valor

1

77,90 € 0,00 €
89,05 € 89,05 €
100,25
0,00 €
€

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
EDIFICAÇÕES
EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de
edificação
Para habitação unifamiliar, por fogo
Até 250 m2
De 251 m2 a 500 m2
Superior a 500 m2

Art.
N.6

Un.

76,
Vistoria
TOTAL

0

55,60 € 55,60 €
144,65 €

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 786,06 € + 144,65 € = 930,71 €--------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 13.12.2019:--------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito prescritos nos
itens 7, 8 e 9, da presente informação, sou a propor que superiormente
seja proferido competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal
vir a adoptar uma deliberação, englobando o deferimento do pedido de
legalização das obras realizadas sem controlo prévio que se encontram
patenteadas na operação urbanística em presença (Edificação de uma
habitação unifamiliar, implantada na Rua Principal, n.º 45, da aldeia
de Sesmil) e o concomitante reconhecimento de que se encontram
preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do respectivo
alvará de autorização de utilização do imóvel em causa. No alvará de
autorização de utilização a emitir, deverá constar a menção expressa
de que a edificação a que respeita foi objecto de legalização.------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 13.12.2019.-----------------------------------------------À reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------3.6. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO –
PROCESSO N.º 772/19 – FELISBERTO JOSÉ DA CUNHA COSTA – RUA DA CALÇADA,
FREGUESIA DE VILELA DO TÂMEGA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE
12.12.2019. -------------------------------------------------------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 2174/19 e n.º 2676/19, referente
ao processo n.º 772/19, o Sr.º Felisberto José da Cunha Costa, na
qualidade de proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação
de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, na
legalização das obras de construção6, de uma habitação unifamiliar,
sito na rua da Calçada – Vilela do Tâmega, freguesia de Vilela do
Tâmega no concelho de Chaves.---------------------------------------6
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1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio urbano tem a área total de 150,00 m2, está
inscrito na matriz urbana com o n.º 259 e descrito na conservatória
do Registo Predial sob o n.º 28/19860122, da freguesia de Vilela do
Tâmega.------------------------------------------------------------2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1- Processo caducado, datado de 17 de Fevereiro de 1992, relativo à
legalização das obras de reconstrução de uma habitação unifamiliar;-2.2- Participação N.º 70/2018, relativa a obras de reconstrução de um
prédio, sem controlo prévio por parte da administração;-------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma
legalização, designadamente:---------------------------------------- Certidão da Conservatória do Registo Predial;---------------------- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende
executar a obra;----------------------------------------------------- Planta de localização á escala 1:5.000;---------------------------- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ Memória descritiva e justificativa;--------------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades,
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação
pública de carater profissional;------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do
técnico;------------------------------------------------------------ Quadro de áreas/ficha de medição;---------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades;-- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à
escala de 1: 500;---------------------------------------------------- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de
todos os compartimentos;--------------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- Termo de responsabilidade de isenção de projeto térmico;----------- Fatura da água;---------------------------------------------------- Fatura da luz;----------------------------------------------------- Desenho de alterações;--------------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade;-------------- Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água e
drenagem de águas residuais;----------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais;------------ Termo de responsabilidade do projeto acústico;--------------------- Termo de responsabilidade do estudo de comportamento térmico;-----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
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Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por
se reportar à legalização das obras de construção de uma habitação
unifamiliar.-------------------------------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 47 A, o prédio urbano está inserido, em espaço de classe 1 – espaço
Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.----------4.3 - Nos Regulamentos Municipais-----------------------------------4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento
de
legalização
de
operações
urbanísticas),
do
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante
designado RMUE).---------------------------------------------------5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------5.1- O requerente pretende a legalização da construção, de uma
habitação unifamiliar. A habitação levada a efeito sem os necessários
atos administrativos de controlo prévio, possui: r/chão e andar,
preconizando uma área bruta de construção de 267,00 m2.-------------5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria
ao imóvel em 2019-11-29, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”72/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido. -------------------------------------5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de que, a
habitação unifamiliar se encontrar, em razoável estado de conservação,
exterior e interiormente ao nível do andar, não havendo necessidade
de obras de correção e/ou adaptação.--------------------------------5.4- A edificação situa-se, no núcleo do aglomerado de Vilela do Tâmega
e integra-se, com alguma naturalidade na envolvente, onde a moda da
cércea, na frente urbana, em que o imóvel se insere, é de r/chão e
andar.-------------------------------------------------------------5.5- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a
manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o
disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de
Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de
Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------5.6- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra
no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do
Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República
2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º
5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão
vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo
predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do
plano de acessibilidades, do autor dos projetos de especialidades,
cujos teores se mostram adequados.----------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------7.1-De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento
n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge
o montante de 703,75 euros.-----------------------------------------7.2-As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas
pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de
144,65 euros.-------------------------------------------------------
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7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 848,40 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas), do anexo I.-----------------------------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------8.1- Considerando, que se trata de uma edificação, cuja obra de
construção,
foi
levada
a
efeito,
sem
os
necessários
atos
administrativos de controlo prévio.---------------------------------8.2 – A operação urbanística, consubstanciada, na construção de um
edifício de “habitação unifamiliar”, compagina-se com os afastamentos
existentes e a manter na envolvente imediata, os alinhamentos e recuos
à via pública com a qual confronta e a moda da cércea. Neste sentido,
pode -se concluir que projeto em causa respeita as regras e parâmetros
de edificabilidade, previstos no artigo 19.º, do Regulamento do Plano
Diretor Municipal de Chaves, publicado em Diário da República 2.ª
série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público,
pavimentado a cubos a granito e possui ligação á rede pública de água
e esgotos.---------------------------------------------------------8.4- O uso pretendido para, habitação unifamiliar, respeita o disposto
na alínea a) do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º
76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe
que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e
ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou
mista.-------------------------------------------------------------8.5- Considerando, de acordo com o referido no anterior ponto 5.3, que
não há necessidade de obras de correção e/ou adaptação, no imóvel,
objeto de pedido de legalização das obras de construção, o titulo a
emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto
no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---------------------------------9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os
requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de
autorização de utilização do imóvel;--------------------------------c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de
legalização das obras de construção de uma “habitação unifamiliar”, o
interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo
73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação,
requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará
de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do
artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------------------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010
Áreas (m2)
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PISO

Habitação

Comércio/Serviços Arrumos

Piso 0

Armazém

TOTAL

150,00

Piso 1

117,00

TOTAL

117,00

150,00
117,00

0,00

150,00

0,00

267,00

Cércea – 5,75 ml
Volume – 485,00 m3
QUADRO I
- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)
QUADRO I

custos (C)
s/n

larg.

C/m

C/m2

Custo (C)

Faixa de rodagem
- Semipenetração betuminosa

0

14,21

0,00

€/m

- Betão betuminoso

0

19,33

0,00

€/m

6,5

13,08

85,02

€/m

0

8,53

0,00

€/m

0

13,08

0,00

€/m

- Granito (calçada a cubos)
Granito
(calçada
à
portuguesa)
- Betão

REDE VIÁRIA

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

0

17,63

0,00

€/m

0

39,80

0,00

€/m

ou

- Pavimento (Mosaico)

0

15,92

0,00

€/m

0

25,02

0,00

€/m

REDE DE ÁGUA

1

21,61

21,61

€/m

REDE DE ESGOTOS

1

34,12

34,12

€/m

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

0

45,49

0,00

€/m

140,75

€/m

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

20

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

T =

703,75

€

QUADRO II
- Cálculo das taxas administrativas
(art.º 66 da subseção IV)
Descrição
Capítulo
II
Secção IV
Subsecção
IV
Artigo
66.º
n.º 2
a)

Taxa

Valor

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
EDIFICAÇÕES
EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de
edificação
Para habitação unifamiliar, por fogo
77,90 € 0,00 €

Até 250 m2

b)

De 251 m2 a 500 m2

c)
Superior a 500 m2
Art.
N.6

Un.

76,
Vistoria
TOTAL

1
0

89,05 € 89,05 €
100,25
0,00 €
€
55,60 € 55,60 €
144,65 €
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TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 703,75 € + 144,65 € = 848,40 €--------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 13.12.2019:--------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido
competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar
uma deliberação, englobando o deferimento do pedido de legalização das
obras realizadas sem controlo prévio que se encontram patenteadas na
operação urbanística em presença (Edificação de uma habitação
unifamiliar, implantada na Rua da Calçada, da aldeia de Vilela do
Tâmega) e o concomitante reconhecimento de que se encontram
preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do respectivo
alvará de autorização de utilização do imóvel em causa. No alvará de
autorização de utilização a emitir, deverá constar a menção expressa
de que a edificação a que respeita foi objecto de legalização.------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 13.12.2019.-----------------------------------------------À reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------3.7. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO –
PROCESSO N.º 417/15 – ANTERO ADÃO FERREIRA – LUGAR DE CORTINHAS, UNIÃO
DE FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS
– INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA.
ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 06.12.2019. ------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1- Através do requerimento n.º 1915/19, referente ao processo n.º
417/15, o Sr.º Antero Adão Ferreira, na qualidade de proprietário,
apresenta os elementos solicitados na Informação/Proposta N.º
1359/SCOU/2018, sob a qual, recaiu despacho superior datado de 28 de
Agosto de 2018 e com vista à aprovação de uma operação urbanística de
edificação, consubstanciada, na legalização das obras de construção7
de uma habitação unifamiliar, situado no lugar de Cortinhas - Vidago,
União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das
Paranheiras no concelho de Chaves.----------------------------------1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio rústico tem a área total 1.480,00 m2, está
inscrito na matriz com o n.º 2694 e descrito na Conservatória do
Registo Predial sob o n.º 886/20061030, da freguesia de Vidago.-----2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1- Processo n.º 89/08, relativo a construção de armazém, objeto de
indeferimento;-----------------------------------------------------2.2-Auto de embargo e suspensão de Obras Particulares, datado de 13
de Maio de 2015;----------------------------------------------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime

7

«Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;----
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Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma
legalização, designadamente:---------------------------------------- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela
conservatória do registo predial referente ao prédio; --------------- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local da obra;--------- Planta de consulta à escala 1:2. 500;------------------------------ Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- Estimativa Orçamental;--------------------------------------------- Calendarização da obra;-------------------------------------------- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades,
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação
pública de carater profissional;------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos
técnicos;----------------------------------------------------------- Quadro de áreas;--------------------------------------------------- Ficha de medição;-------------------------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à
escala de 1: 200;---------------------------------------------------- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de
todos os compartimentos;--------------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- Desenho de alterações;--------------------------------------------- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------Declaração de isenção da demonstração do cumprimento de requisitos
regulamentares e certificação energética;---------------------------- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- Fatura da luz/Ficha eletrotécnica;---------------------------------Declaração de isenção do projeto de gás;----------------------------Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico;------------4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por
se reportar à legalização das obras de construção de uma habitação
unifamiliar.-------------------------------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 60 B, o prédio rústico está inserido em espaço de classe 1 – espaço
Urbano e Urbanizável – categoria 1.2 – Vila de Vidago.--------------4.3 - Nos Regulamentos Municipais-----------------------------------4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento
Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------
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5.1- O requerente pretende, a legalização da construção de uma
habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 353,00 m2. A
edificação
foi
levada
a
efeito,
sem
os
necessários
atos
administrativos de controlo prévio.---------------------------------5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria
ao imóvel em 2019-10-24, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”68/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido. -------------------------------------5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver
necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na
habitação unifamiliar, objeto de pedido de legalização das obras de
construção, pese embora, fosse comunicado ao representante do
requerente, a necessidade de ser criada, ventilação, nas instalações
sanitárias existentes no imóvel.------------------------------------5.4- Existe uma discrepância entre a área do prédio rústico, registada
na Conservatória do Registo Predial (1.480,00 m2) e do levantamento
topográfico (1.602,00 m2), mas que se encontra dentro da margem de
erro dos 20%, constante do artigo 28.º-A do Código do Registo Predial
– Dispensa de harmonização.-----------------------------------------5.5- A área de construção proposta, respeita o índice de utilização
do solo estabelecido para o local, que é nestes casos de 1,00 m2/m2
aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de
utilização) = 1.480,00 m2 x 1,00 m2/m2 = 1.480,00 m2 (máxima área bruta
de construção permitida) > 353,00 m2 (área bruta de construção
proposta).---------------------------------------------------------5.6- As obras de ampliação a legalizar, respeitam os artigos 18.º e a
subalínea ii), da alínea a1), do n.º 2, do artigo 19.º, da Alteração
e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves,
publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril
de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do
autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram
adequados.---------------------------------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento
n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge
o montante de 129,38 euros.-----------------------------------------7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas
pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de
144,65 euros.------------------------------------------------------7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 274,03 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas) do anexo I. -----------------------------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam
esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação,
não desvirtua a envolvente em que se insere.------------------------8.2- Considerando, que as obras levadas a efeito sem os necessários
atos administrativos de controlo prévio, cumprem as disposições da
subalínea ii), da alínea a1), do n.º 2, do artigo 19.º, da Alteração
e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves,
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publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril
de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------8.3- A habitação unifamiliar é servida por arruamento público
pavimentado a cubos de granito e possui ligação á rede pública de
água, os esgotos, são conduzidos para uma fossa séptica.------------8.4- Da vistoria realizada prévia, para efeitos de legalização de
construção, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de
obras de correção e/ou adaptação na habitação unifamiliar, pelo que,
o titulo a emitir será o Alvará de autorização de utilização, conforme
previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.------------------------9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os
requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de
autorização de utilização do imóvel;--------------------------------c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de
legalização das obras de construção da habitação unifamiliar, o
interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo
73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação,
requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará
de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do
artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------------------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010
Áreas (m2)
PISO

Habitação

Piso 0

353,00

Comércio/Serviços Arrumos

TOTAL
353,00

TOTAL

Cércea – 3,50 ml
Volume – 1.235,50 m3
QUADRO I
QUADRO I

custos (C)
s/n

larg.

C/m

C/m2

Custo (C)

Faixa de rodagem

REDE VIÁRIA

- Semipenetração betuminosa

0

14,21

0,00

€/m

- Betão betuminoso

0

19,33

0,00

€/m

4

13,08

52,32

€/m

0

8,53

0,00

€/m

0

13,08

0,00

€/m

- Granito (calçada a cubos)
Granito
(calçada
à
portuguesa)
- Betão

REDE DE ÁGUA

1

21,61

21,61

€/m

REDE DE ESGOTOS

0

34,12

0,00

€/m

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

0

45,49

0,00

€/m
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C via
m com

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

73,93

€/m

7

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

T =

129,38

€

QUADRO II
- Cálculo das taxas administrativas
(art.º 66 da subseção IV)
Capítulo
II
Secção IV
Subsecção
IV
Artigo
66.º
n.º 2
b)

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
EDIFICAÇÕES
EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de
edificação
Para habitação uni-familiar , por fogo
De 251 m2 a 500 m2

n.º
6,
art.76
Vistoria
TOTAL

1

89,05
€

89,05 €

55,60€

55,60 €
144,65 €

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 129,38 € + 144,65 € = 274,03 €--------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 09.12.2019:--------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido
competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar
uma deliberação, englobando o deferimento do pedido de legalização das
obras realizadas sem controlo prévio que se encontram patenteadas na
operação urbanística em presença (Habitação unifamiliar, sita no Lugar
de Cortinhas, da Vila de Vidago) e o concomitante reconhecimento de
que se encontram preenchidos os requisitos legais que permitem a
emissão do respectivo alvará de autorização de utilização do imóvel
em causa. No alvará de autorização de utilização a emitir, deverá
constar a menção expressa de que a edificação a que respeita foi
objecto de legalização.---------------------------------------------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 10.12.2019. ----------------------------------------------À reunião de Câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------3.8. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO –
PROCESSO N.º 766/19 – AUGUSTO MAMOUROS FERNANDES – ORJAIS, FREGUESIA
DE S. VICENTE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 10.12.2019. -----Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1- INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------
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1.1- Através dos requerimentos n.º 2132/19, referente ao processo n.º
766/19, o Sr.º Augusto Mamouros Fernandes, na qualidade de
proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma
operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização
das obras de construção8 de uma habitação unifamiliar, sito em Orjais,
freguesias de São Vicente da Raia no concelho de Chaves.------------1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio misto tem a área total de 1.028,00,00 m2, está
inscrito na matriz urbana com o n.º 483, rústica com o n.º 4146 e
descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º 931/20190810,
da freguesia de São Vicente da Raia.--------------------------------2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1- Não foram encontrados antecedentes do processo, no arquivo desta
Edilidade.---------------------------------------------------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma
legalização, designadamente:---------------------------------------- Certidão da Conservatória do Registo Predial;---------------------- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende
executar a obra;----------------------------------------------------- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ Memória descritiva e justificativa;--------------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades,
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação
pública de carater profissional;------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do
técnico;------------------------------------------------------------ Quadro de áreas/ficha de medição;---------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades;-- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à
escala de 1: 200;---------------------------------------------------- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de
todos os compartimentos;--------------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- Termo de responsabilidade de isenção de projeto térmico;----------- Fatura do telefone;------------------------------------------------ Fatura da luz;----------------------------------------------------- Desenho de alterações;--------------------------------------------- Relatório do projeto de abastecimento de água e drenagem de águas
residuais e respetivo termo de responsabilidade;--------------------- Relatório do projeto de águas pluviais e respetivo termo de
responsabilidade;--------------------------------------------------8
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- Relatório do projeto de arranjos exteriores e respetivo termo de
responsabilidade;--------------------------------------------------- Relatório do projeto de estabilidade e respetivo termo de
responsabilidade;--------------------------------------------------4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por
se reportar à legalização das obras de construção de uma habitação
unifamiliar.-------------------------------------------------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 22 B, o prédio misto está inserido, em espaço de classe 1 – espaço
Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.----------4.3 - Nos Regulamentos Municipais-----------------------------------4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C
(Procedimento
de
legalização
de
operações
urbanísticas),
do
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante
designado RMUE).---------------------------------------------------5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------5.1- O requerente pretende a legalização da construção de uma habitação
unifamiliar. A habitação levada a efeito sem os necessários atos
administrativos de controlo prévio, possui: r/chão e andar,
preconizando uma área bruta de construção de 314,50 m2.-------------5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria
ao imóvel em 2019-10-31, da qual resultou o “Auto de Vistoria
n.º”71/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido. -------------------------------------5.3- Da vistoria realizada resultou parecer, no sentido de, não haver
necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na
habitação unifamiliar e anexo, objeto de pedido de legalização das
obras de construção.------------------------------------------------5.4- Respeita o índice de construção estabelecido para o local, que é
nestes casos de 0.80 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área
do terreno inserido em espaço urbano x índice de construção) = 1.028,00
m2 x 0.80 m2/m2 = 822,40 m2 (máxima área bruta de construção permitida).A pretensão preconiza uma área bruta de construção de 314,50 m2, o que
implica um índice de utilização de 0,31 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de
utilização do local).-----------------------------------------------5.5- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra
no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do
Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República
2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º
5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão
vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo
predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do
autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram
adequados.---------------------------------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------
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7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento
n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge
o montante de 2.165,32 euros.---------------------------------------7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas
pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de
144,65 euros.------------------------------------------------------7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 2.309,97 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas) do anexo I. -----------------------------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predominam
esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação,
não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma
naturalidade no meio em que se insere.------------------------------8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos
de controlo prévio, cumprem as disposições previstas no artigos18.º e
na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 19.º, da Alteração
e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves,
publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril
de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público,
pavimentado a betuminoso, possui ligação á rede pública de água, os
esgotos são conduzidos a uma fossa séptica.-------------------------8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto
na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário
da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do
Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão
vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo
predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------8.5- Da vistoria realizada prévia, para efeitos de legalização de
construção, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de
obras de correção e/ou adaptação na habitação unifamiliar, pelo que,
o titulo a emitir será o Alvará de autorização de utilização, conforme
previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.------------------------9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária
do aludido órgão administrativo;------------------------------------b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os
requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de
autorização de utilização do imóvel;--------------------------------c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de
legalização das obras de construção da habitação unifamiliar, o
interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo
73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação,
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requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará
de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do
artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------------------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010
Áreas (m2)
PISO

Habitação

Piso 0

TOTAL

157,40

Piso 1

157,10

TOTAL

314,50

Cércea – 7,50 ml
Volume – 943,50 m3
QUADRO I
s/n

larg.

C/m

C/m2

Custo (C)

Faixa de rodagem
- Semipenetração betuminosa

0

14,21

0,00

€/m

- Betão betuminoso

6

19,33

115,98

€/m

0

13,08

0,00

€/m

0

8,53

0,00

€/m

0

13,08

0,00

€/m

- Granito (calçada a cubos)
Granito
(calçada
à
portuguesa)
- Betão

REDE VIÁRIA

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

0

17,63

0,00

€/m

0

39,80

0,00

€/m

ou

- Pavimento (Mosaico)

0

15,92

0,00

€/m

0

25,02

0,00

€/m

REDE DE ÁGUA

1

21,61

21,61

€/m

REDE DE ESGOTOS

0

34,12

0,00

€/m

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

0

45,49

0,00

€/m

137,59

€/m

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

1

62,95

do

T = C x m x 0,25

T =

2.165,32

€

QUADRO II
- Cálculo das taxas administrativas
(art.º 66 da subseção IV)
Descrição
Capítulo
II
Secção IV
Subsecção
IV
Artigo
66.º
n.º 2

Un.

Taxa

Valor

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

a)

Até 250 m2

0

77,90 € 0,00 €

b)

De 251 m2 a 500 m2

1

89,05 € 89,05 €
100,25
0,00 €
€

c)
Superior a 500 m2
Art.
N.6

76,
Vistoria
TOTAL

0

55,60 € 55,60 €
144,65 €

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 2.165,32 € + 144,65 € = 2.309,97 €-----
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À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 11.12.2019:--------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido
competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar
uma deliberação, englobando o deferimento do pedido de legalização das
obras realizadas sem controlo prévio que se encontram patenteadas na
operação urbanística em presença (Habitação unifamiliar, sita na
aldeia de Orjais) e o concomitante reconhecimento de que se encontram
preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do respectivo
alvará de autorização de utilização do imóvel em causa. No alvará de
autorização de utilização a emitir, deverá constar a menção expressa
de que a edificação a que respeita foi objecto de legalização.------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 11.12.2019.-----------------------------------------------À reunião de Câmara.------------------------------------------------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 11.12.2019.-----------------------------------------------À reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------3.9. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO –
PROCESSO N.º 585/19 – MARIA EMÍLIA ROCHA MOREIRA TAVEIRA – RUA DO BOM
FIM, N.º 5, FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE MONFORTE – INFORMAÇÃO DA
DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA
FERREIRA DATADA DE 06.12.2019. -------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------1.1- Através do requerimento n.º 1627/19, referente ao processo n.º
585/19, a Sr.ª Maria Emília Rocha Moreira Taveira, na qualidade de
proprietária, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma
operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização
das obras de construção9, de uma habitação unifamiliar, localizada na
rua do Bom Fim, N.º 5 – Santo António de Monforte, freguesia de Santo
António de Monforte no concelho de Chaves.--------------------------1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial
apresentada, o prédio urbano tem a área total 220,00 m2, está inscrito
na matriz com o n.º 15 e descrito na Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 65/20160407, da freguesia de Santo António de Monforte.---2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------2.1- Processo N.º 414/18, referente a obras de legalização de uma
habitação unifamiliar;---------------------------------------------2.2- Processo N.º 155/19, referente a obras de legalização de uma
habitação unifamiliar;---------------------------------------------3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma
legalização, designadamente:---------------------------------------9
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- 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 1:5.000;---------------------------- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;----------- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ Memória descritiva e justificativa;--------------------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades,
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação
pública de carater profissional;------------------------------------- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos
técnicos;----------------------------------------------------------- Quadro de áreas/Ficha de medição;---------------------------------- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades;------------- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- Planta de implantação à escala de 1: 200;-------------------------- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de
todos os compartimentos; -------------------------------------------- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Desenho de alterações;--------------------------------------------- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ Termo de responsabilidade do projeto acústico;--------------------- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- Relatório de estabilidade;----------------------------------------- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade;-------------4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização
das obras de construção de uma habitação unifamiliar.---------------4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 34 B, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço
Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.----------5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------5.1- A requerente pretende a legalização da construção de uma habitação
unifamiliar. A habitação levada a efeito sem os necessários atos
administrativos de controlo prévio, possui: r/chão e andar,
preconizando uma área bruta de construção de 265,10 m2.-------------5.2-Para além da legalização das obras executadas sem controlo prévio
é proposta uma intervenção por forma a melhorar as condições de
habitabilidade, valorizando a moradia com melhorias estéticos,
funcionais e do seu isolamento térmico/acústico. Esta intervenção é
concretamente ao nível do andar do imóvel.--------------------------5.3- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria
ao imóvel em 2019-11-07, da qual resultou o “Auto de Vistoria
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n.º”70/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido. -------------------------------------5.4- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de que, as
obras de correção e adaptação propostas para o edifício, destinado
“habitação unifamiliar” e que visam dota-lo de condições de
habitabilidade são as necessárias. É apresentada uma calendarização
dos trabalhos adequada às obras a levar a efeito.-------------------5.5- A edificação situa-se, no núcleo do aglomerado de Santo António
de Monforte e integra-se, com alguma naturalidade na envolvente, onde
a moda da cércea, na frente urbana, em que o imóvel se insere, é de
r/chão e andar. ----------------------------------------------------5.6- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a
manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o
disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de
Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de
Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------5.7- A edificação destina-se “habitação unifamiliar”, o que se
enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário
da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do
Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem
já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo
predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto, do autor
do plano de acessibilidades e dos projetos de especialidades, cujos
teores se mostram adequados.----------------------------------------7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-----------------------7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento
n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge
o montante de 412,38 euros.-----------------------------------------7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas
pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de
223,65 euros.------------------------------------------------------7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 636,03 euros,
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e
II (taxas administrativas) do anexo I. -----------------------------8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam
esta tipologia de construções e que as obras propostas visam conferir
à habitação unifamiliar, melhorias estéticas, funcionais, de
isolamento térmico e acústico.--------------------------------------8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, na construção
de um edifício destinado “habitação unifamiliar”, compagina-se com os
afastamentos existentes e a manter na envolvente imediata, os
alinhamentos e recuos à via pública com a qual confronta e a moda da
cércea. Neste sentido, pode -se concluir que projeto em causa respeita
as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos no artigo 19.º
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 edifício, objeto de pedido de legalização
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das obras de construção, 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 dotar o imóvel, de condições de salubridade, para o
uso pretendido- “habitação unifamiliar”.----------------------------8.4- Assim, pelo facto de haver, obras de correção 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.--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 construção da “habitação unifamiliar”, 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;---------------------------------------ANEXO I------------------------------------------------------------CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010
Áreas (m2)
PISO

Habitação

Piso 0

141,70

Piso 1

123,40

TOTAL

Comércio/Serviços

Arrumos

Armazém

TOTAL

0,00

0,00

0,00

265,10

Cércea – 7,20 ml
Volume – 795,39 m3
QUADRO I
QUADRO I

custos (C)
s/n

larg.

C/m

C/m2

Custo (C)
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Faixa de rodagem
- Semipenetração betuminosa

0

14,21

0,00

€/m

- Betão betuminoso

0

19,33

0,00

€/m

5,44

13,08

71,16

€/m

0

8,53

0,00

€/m

0

13,08

0,00

€/m

- Granito (calçada a cubos)
Granito
(calçada
à
portuguesa)
- Betão

REDE VIÁRIA

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

0

17,63

0,00

€/m

0

39,80

0,00

€/m

ou

- Pavimento (Mosaico)

0

15,92

0,00

€/m

0

25,02

0,00

€/m

REDE DE ÁGUA

1

21,61

21,61

€/m

REDE DE ESGOTOS

1

34,12

34,12

€/m

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

0

45,49

0,00

€/m

126,89

€/m

C via
m com

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

13

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

T =

412,38

€

- Cálculo das taxas administrativas
(art.º 66 da subseção IV)
Capítulo
II
Secção IV
Subsecção
IV
Artigo
66.º
n.º 1

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

66,80 €

n.º 2
Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo
a)
Até 250 m2
b)
De 251 m2 a 500 m2
c)
Superior a 500 m2
n.º 16
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção
Art.º76,
n.º6

Vistoria
TOTAL

0
1
0
1

77,90
€
89,05
€
100,25
€
12,20
€
55,60
€

0,00 €
89,05 €
0,00 €
12,20 €
55,60€
223,65 €

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 412,38 € + 223,65 € = 636,03 €--------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 09.12.2019:--------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido
competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar
uma deliberação conducente ao deferimento do pedido de legalização das
obras realizadas sem controlo prévio, que se encontram patenteadas na
operação urbanística em presença (Execução de uma habitação
unifamiliar, sita na Rua do Bom Fim, n.º 5, da aldeia de Santo António
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de Monforte), nos termos e para os efeitos enunciados no item “9.
Proposta de Decisão”, deste documento, o qual deverá ser titulado por
alvará de licença especial de legalização, a requerer pelo
interessado.-------------------------------------------------------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 10.12.2019.-----------------------------------------------À reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------3.10. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO
N.º 802/19 – ROSANGELA GOMES DA SILVA – LUGAR DE PINHAL, VIDAGO, UNIÃO
DE FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS
– INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA.
ENG.ª_ MARIA JOÃO CHAVES DATADA DE 03.12.2019. ---------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------1.
Introdução ---------------------------------------------------1.1. Pretensão----------------------------------------------------Vem a Srª Rosangela Gomes da Silva através do requerimento n.º 2182/19
solicitar a emissão de certidão de destaque de uma parcela de terreno,
cujo prédio mãe de natureza rustica
se encontra descrito na
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 929/20091103 da freguesia
de Vidago e inscrita na matriz com o n.º 2885 da união de freguesias
de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras.-----------Por requerimentos nº2408/19 e nº2576/19 vem o peticionário apresentar
elementos de forma a completar o pedido.----------------------------1.2. Antecedentes--------------------------------------------------Não se vislumbram antecedentes ao presente pedido.------------------2.
Enquadramento urbanístico do pedido---------------------------2.1. Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável------------------Depreende-se que o prédio se situa de acordo com o Plano Diretor
Municipal (PDM) em Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na
Categoria 1.2- Vila de Vidago e em Classe 4- Espaços Agrícolas e
Florestais, na Categoria 4.3 – Espaços Agro- Florestais e Subcategoria
4.3.A -Espaços Agroflorestais Comum.--------------------------------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), 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 13 e n.º19º do RMUE. -------------------------------------------3.
Análise processual--------------------------------------------3.1. Analise da instrução do processo------------------------------Por analise dos elementos apresentados verifica-se :----------------o
As confrontações do prédio a sul e poente descritas no registo
predial não coincidem com as descritas em peças desenhadas (situação
esta já alertada em informação técnica que recaiu no requerimento
nº2189/19). Refira-se que este constrangimento põe em causa os
corretos limites do prédio e a existência de outras construções no
mesmo.-------------------------------------------------------------
No relatório apresentado não é referenciado a edificabilidade
possível em cada uma das parcelas resultantes dos destaques e/ou índice
de utilização do solo.-----------------------------------------------
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3.2. Analise do processo -----------------------------------------Por analise dos elementos anexos ao pedido verifica-se que é pretensão
da requerente o destaque de uma parcela toda ela inserida em classe
4,
Espaços
AgroFlorestais
e
Subcategoria
4.3.A
-Espaços
Agroflorestais Comum. Nos termos do artigo nº37 do regulamento do PDM
para que se possa erigir uma edificação em classe 4 é imperativo que
a área do prédio tenha no mínimo 20000m2.---------------------------É proposto uma área da parcela a destacar de 13 906.7m2, valor este
manifestamente inferior ao permitido para edificação de cariz
habitacional.------------------------------------------------------4.
Conclusão ----------------------------------------------------Pelo supra citado considera-se que :--------------------------------O pedido ainda não se encontra devidamente instruído como se descreve
no ponto 3.1 da presente informação.--------------------------------Não se encontram
reunidos os requisitos necessários para a emissão
da certidão de destaque requerida dado que na parcela a destacar não
possui a área mínima para a edificação nos termos do artigo 37 do
Regulamento do Plano Diretor Municipal. ----------------------------5.
Proposta de decisão-------------------------------------------Pelo supra citado e por não se fazer cumprir o disposto no artigo 37
do regulamento do PDM considero que não se encontram reunidas os
requisitos necessários
para que se proceda à emissão der certidão
de destaque requerida. ---------------------------------------------Deverá notificar-se o requerente para no prazo de 10 dias, nos termos
do artigo 122 do CPA (código do procedimento administrativo)
,querendo, pronunciar-se sobre todas as questões com interesse para
a decisão ,em matéria de facto ,bem como requerer diligencias
complementares e juntar elementos sobre o sentido da deliberação e
respetivos fundamentos findo o qual na ausência de pronuncia deve
considerar o indeferimento como definitivo nos termos do artigo nº121
do mesmo código.----------------------------------------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 04.12.2019:--------------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
decisão conducente ao indeferimento do pedido de certidão comprovativa
de que o acto que terá por efeito o destaque da parcela do prédio
requerido pela interessada, não está isento de licença, uma vez que,
no âmbito do mesmo, não se encontram cumpridas as condições expressas
no n.º 5, do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
na sua redação atual, e no n.º 1, do artigo 37.º, do Regulamento do
Plano Diretor Municipal. Neste contexto, dever-se-á, de seguida
notificar a requerente, por escrito, nos termos do disposto no artigo
122.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, para, querendo, vir
a processo, num prazo de dez dias, dizer o que se lhe oferecer sobre
o sentido de decisão antes preconizada.-----------------------------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 05.12.2019.-----------------------------------------------À reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ----------------------------------------------------------------
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3.11. OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A ESTRUTURA RESIDENCIAL
PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI), PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE
ARQUITETURA – PROCESSO N.º 645/03 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE
CHAVES – LUGAR DOS GAFOS, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO
DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA
FERREIRA DATADA DE 20.12.2019. -------------------------------------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 2584/19, 1533/19, 788/19, 2796/19
e 2810/19, referente ao processo n.º 645/03, a “Santa Casa da
Misericórdia de Chaves”, na qualidade de proprietária, apresenta
elementos, relativos a um pedido de licenciamento, visando a aprovação
de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, em obras
de ampliação10, de um conjunto de serviços, designadamente, do edifício
destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas idosos” (ERPI), sito
no lugar dos Gafos – Casas dos Montes, freguesia de Santa Maria Maior
no concelho de Chaves.----------------------------------------------1.2. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial,
Certidão de Teor e Contrato - Promessa de Compra e Venda,
correlacionadas com os três prédios, que direta e indiretamente, se
relacionam com a operação urbanística em presença, a área global dos
mesmos, atinge um valor total de o prédio tem a área total de 16.683,00
m2. ----------------------------------------------------------------2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------2.1. Alvará de obras de construção n.º 324/06, para construção de um
“Jardim Infantil”, com a área de 1.390,03 m2; ----------------------2.2. Alvará de autorização de utilização n.º 343/06, para “Jardim
infantil; ---------------------------------------------------------2.3. Alvará de obras de construção n.º 17/06, para “Centro de Noite”,
com a área de 433,36 m2.--------------------------------------------2.4. Alvará de autorização de utilização n.º 13/07, para “Centro de
Noite;-------------------------------------------------------------2.5. Alvará de autorização de utilização n.º 151/08, para “Lar de
Idosos;------------------------------------------------------------2.6. Através da Informação/Proposta N.º 1301/SCOU/2019, do Setor de
Controlo de Operações Urbanísticas, foi solicitado parecer ao Setor
de Planos Municipais de Ordenamento do Território (SPMOT), sobre a
operação urbanística, consubstanciada, na ampliação11, de um conjunto
de serviços, designadamente, do edifício destinado a “Estrutura
Residencial para Pessoas idosos” (ERPI). O Setor de Planos Municipais
de Ordenamento do Território (SPMOT), emitiu parecer, através da
Informação/Proposta N.º 32/SPMOT/2019;------------------------------2.7. A Divisão de Projetos e Mobilidade (DPM), em resposta ao pedido
da Divisão de Gestão e Ordenamento do Território (DGOT), emitiu
parecer, através da Informação/Proposta N.º 286/DPM/2019;-----------3. SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR----------------------------------3.1. O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 14, 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015,
de 22 de Abril, nomeadamente:---------------------------------------10

«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;---------------------------------------------------------11 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de
pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação
existente;----------------------------------------------------------
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- Certidão da Conservatória do Registo Predial, referente a um prédio
- Caderneta Predial Urbana;------------------------------------------ Contrato Promessa de Compra e Venda;------------------------------- Ficha de elementos estatística;------------------------------------ Declaração do topógrafo;------------------------------------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- Levantamento topográfico à escala 1/200;--------------------------- Calendarização da execução da obra;-------------------------------- Estimativa do custo total da obra;--------------------------------- Planta de localização à escala 1/2 000;---------------------------- Planta de localização e enquadramento à escala 1/10 000;----------- Extrato da Planta de ordenamento e condicionantes do P.D.M;--------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de
arquitetura e pelo coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das
normas legais e regulamentares aplicáveis; -------------------------- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil dos
técnicos;----------------------------------------------------------- Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de
carater profissional;----------------------------------------------- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e
formato digital;---------------------------------------------------- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade;---- Ficha de áreas/medição;-------------------------------------------- Memória Descritiva e Justificativa;-------------------------------- Planta de enquadramento à escala 1:200;---------------------------- Planta de apresentação à escala 1:200;----------------------------- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à
escala de 1:200;----------------------------------------------------- Plantas à escala 1:50;--------------------------------------------- Cortes transversais e longitudinais à escala 1:50;----------------- Alçados à escala 1:50;--------------------------------------------- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ Desenho de alterações;--------------------------------------------- Projeto de Segurança Contra Incêndio;-----------------------------4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------4.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação--------------4.1.1. O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
na alínea c), do n.º 2, art.º 4, do Dec.- Lei 555/99 alterado pelo
Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de obras de
ampliação em área não abrangida por operação de loteamento, estando
deste modo sujeita a licença administrativa.------------------------4.2. Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------4.2.1. De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 34 A, o prédio está inserido em dois espaços distintos: espaço de
classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de
Chaves, na categoria 1.3- Outros Aglomerados e em espaço de classe 4,
espaços agrícolas e florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais
e na subcategoria 4.3.A – espaços Agroflorestais comuns.------------4.3. Em diplomas especiais------------------------------------------4.3.1. O presente pedido enquadra-se no Decreto-Lei 64/07 e ulteriores
alterações, que define o regime de licenciamento e de fiscalização da
prestação de serviços e dos estabelecimentos de apoio social em que
sejam exercidas atividades e serviços do âmbito da segurança social
relativos a crianças, jovens, pessoas idosas ou pessoas com
deficiência, bem como os destinados á prevenção e reparação das
situações de carência, de disfunção e de marginalização social.-----5. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO-----------------------------
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5.1. O requerente solicita, o licenciamento, das obras de ampliação
do conjunto de serviços, designadamente, do edifício destinado a
“Estrutura Residencial para Pessoas idosos” (ERPI), licenciado ao
abrigo do alvará de obras de construção n.º 17/16, com uma área bruta
de construção de 2.468,26 m2, distribuídos por dois pisos.----------5.2. O edifício destina-se a prestação de serviços – ““Estrutura
Residencial para Pessoas idosos” (ERPI), possui dois pisos, uma área
bruta de construção de 2.468,26 m2 e uma capacidade para 80 utentes.5.3. A implantação da “Estrutura Residencial para Pessoas idosos”
(ERPI), projeta-se em espaço de classe 4 – espaço agrícola e florestal
- categoria 4.3 – espaço agroflorestais na subcategoria 4.3.A – espaços
agroflorestais comuns.---------------------------------------------5.4. O índice de construção aplicado á área da parcela, será calculado
do seguinte modo: (área do terreno inserido em espaço Urbano x índice
de construção da categoria) + (25% (área inserida na subcategoria 4.3.
A – espaços agroflorestais comuns)) = ((6.317,00 m2 x 1,20 m2/m2) +
(25% (10.366,00 m2)) = 10.171,90 m2 > 3.858,29 m2 (área bruta do conjunto
de serviços, que se projetam no prédio).----------------------------5.5. Face à tipologia do imóvel previsto (estabelecimento de prestação
de serviços) e à área bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre
o especificado na alínea d), do n.º 3, do artigo 12.º da Alteração e
Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves,
publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril
de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, uma vez que contempla no
interior do seu prédio, mais 6 lugares de estacionamento automóvel.-5.6. O projeto apresentado, está de acordo com o disposto no n.º 1,
do artigo 58.º, do P.D.M., onde dispõe, que as componentes edificadas
referentes a serviços, cumprirão, com as devidas adaptações, as regras
de edificabilidade estabelecidas no artigo 28.º, ou seja:-----------5.6.1. A parcela confronta numa extensão de 50 metros com a estrada
que delimita o espaço, o que é superior ao mínimo de 20 metros;-----5.6.2. Tem uma forma em planta que permite a inscrição de um retângulo
com as dimensões de 20 m x 30 m, com o seu lado menor sobreposto á
berma da referida via;----------------------------------------------5.6.3. Tem como alinhamento da fachada virada á via com que confronta
a parcela o afastamento estabelecido para o local, o qual é superior
a 30 m;-------------------------------------------------------------5.6.4. Tem um afastamento mínimo de 5 metros às extremas da parcela;5.6.5. No interior da parcela existem espaços destinados ao movimento
de cargas e descargas e ao estacionamento próprio com dimensão
suficiente para que não seja prejudicada a normal fluência de tráfego
na via pública.-----------------------------------------------------5.7. Por outro lado a proposta em presença dá cumprimento ao disposto
no Decreto-Lei n.º 163/06 de 8 de Agosto, relativo a acessibilidade a
pessoas com mobilidade condicionada, sendo certo, que está instruído
com termo de responsabilidade do plano de acessibilidades, de acordo
com o previsto no n.º 8, do artigo 20.º, do RJUE.-------------------5.8. No âmbito do presente projeto, referente a obras de ampliação,
de um edifício para instalação/aumento da capacidade de uma “Estrutura
Residencial para Pessoas idosos” (ERPI),foram consultadas pelo
requerente as seguintes entidades, nos termos do disposto no artigo
13-B.º, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) e
conforme previsto no Decreto-Lei 64/07 e ulteriores alterações,
designadamente:----------------------------------------------------5.8.1. ARS Norte, emite parecer favorável datado de 2019-09-25, nos
termos da informação anexa ao processo; -----------------------------
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5.8.2. Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), a qual, emitiu
parecer favorável datado de 2019-10-07, nos termos da informação anexa
ao processo;-------------------------------------------------------5.8.3 Instituto da Segurança Social, I.P., a qual, emitiu parecer
favorável datado de 2019-11-26, nos termos da informação anexa ao
processo;----------------------------------------------------------6. RESPONSABILIDADE------------------------------------------------6.1. O processo está instruído com os termos de responsabilidade,
previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade
do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto e do autor
do plano de acessibilidades, cujos teores se mostram adequados.-----7. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO-------------7.1. Considerando que o imóvel a ampliar se destina a “serviços”, pelo
que o uso, cumpre o disposto no n.º 1, do artigo 54.º, do Regulamento
do Plano Diretor Municipal.-----------------------------------------7.2. Constatando-se que, a parcela de terreno e a área bruta de
construção proposta, cumprem o disposto no n.º 1, do artigo 58.º e a
subalínea i) da alínea a1), do n.º2, do artigo 19.º da Alteração e
Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves,
publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril
de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------7.3. Considerando, que o projeto apresentado, está de acordo com o
disposto no n.º 1, do artigo 58.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, as componentes edificadas referentes a instalações de comércio
e/ou serviços cumprirão, com as devidas adaptações, as regras de
edificabilidade estabelecidas no artigo art.º 28, sem prejuízo do
cumprimento dos condicionamentos legalmente estipulados para cada
atividade comercial e de serviços concreta.-------------------------7.4.O plano de acessibilidade apresentado, dá cumprimento, ao disposto
no Decreto - Lei 163/06, de 8 de Agosto, relativo a acessibilidade a
pessoas com mobilidade condicionada, sendo certo que, está instruído
com termo de responsabilidade do plano de acessibilidades, de acordo
com o previsto no n.º 8, do art.º 20, do RJUE.----------------------7.5. De acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de Dezembro
e ulteriores alterações, que dispõe o interessado, do prazo de seis
meses para apresentar projetos de especialidades, podendo este prazo
ser prorrogado por uma só vez, e por período não superior a 3 meses,
mediante requerimento fundamentado apresentado antes do respetivo
termo. ------------------------------------------------------------7.6. Findo o prazo referido no paragrafo anterior, e caso não sejam
apresentados os projetos de especialidades, implica a suspensão do
processo de licenciamento pelo período máximo de seis meses, findo o
qual é declarada a caducidade após audiência previa do interessado;-7.7.Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a
Certidão da Conservatória do Registo predial, configurando anexação
dos três prédios referidos na anterior alínea 1.2 e uma vez que tal
condicionante é indispensável, para a aprovação condicionada do
projeto de arquitetura em causa, o requerente ficará vinculado, a
apresentar a Certidão atrás referida, aquando da apresentação dos
subsequentes projetos de especialidades. ---------------------------8. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte
estratégia procedimental:-------------------------------------------
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8.1.1- Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado
sob os requerimentos n.º 2584/19, 1533/19, 788/19, 2796/19 e 2810/19,
ficando o requerente vinculado ao estabelecido na anterior alínea 7.7.
8.1.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente, na próxima
reunião do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo.8.2- Caso a Câmara delibere, favoravelmente, o pedido de aprovação do
projeto de arquitetura, da ampliação da “Estrutura Residencial para
Pessoas idosos” (ERPI):---------------------------------------------8.2.1- De acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de
Dezembro e ulteriores alterações, dispõe o interessado do prazo de
seis meses para apresentar projetos de especialidades conforme
estabelecido no n.º 16, da Portaria 113/2015 de 22 de Abril,
designadamente:----------------------------------------------------- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica;--------- Projeto de instalação de gás ou declaração de isenção;------------- Projeto de redes prediais de água e esgotos;----------------------- Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações;---------- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- Projeto acústico;-------------------------------------------------Deve ainda, ser apresentado pré-certificado SCE, de acordo com o
previsto na alínea a), do n.º 2, do artigo 5.º, do Decreto- Lei n.º
28/2016 de 23 de Junho.---------------------------------------------À Consideração Superior.-------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO,
SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 20.12.2019:--------------Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados nesta
informação, sou a propor que superiormente seja proferido competente
despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar uma
deliberação conducente à aprovação do projecto de arquitetura
referente à operação urbanística em presença (alteração e ampliação
de um equipamento social destinado a uma “Estrutura Residencial para
Pessoas Idosas”, a implantar no Lugar dos Gafos/Casas dos Montes, da
freguesia de Santa Maria Maior), nos termos e para efeitos preconizados
nos itens “7. Considerações Fundamentadoras da Proposta de Decisão” e
“8. Proposta de Decisão”, deste documento.--------------------------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 20.12.2019.-----------------------------------------------À reunião de Câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------VI
OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS:
1-

URBANIZAÇÃO

1.1. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES (PAMUS 4)” E NOMEAÇÃO
DO RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. -------------Foi presente a informação nº 387/2019, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------

F. 255
_____________________

I – Enquadramento --------------------------------------------------1 -A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário
da Republica – 2ª Série, nº 171 de 6 de setembro de 2019, concurso
público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Construção do
Centro Coordenador de Transportes (PAMUS 4)”. ----------------------2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária
realizada no dia 28 de outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou
à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras
Públicas, S.A.”, a execução da referida empreitada. ----------------3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura
do contrato administrativo de obras públicas, no dia 19 de novembro
de 2019. -----------------------------------------------------------4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária, é de 832.800,00 € (Oitocentos e trinta e dois mil
e oitocentos euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em
vigor, com o prazo de execução da obra 300 dias. -------------------5 – O adjudicatário, apresentou a dia 27 de novembro de 2019, o Plano
de Segurança e Saúde no Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis.
II – Fundamentação -------------------------------------------------Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da
construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se
necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do
Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições
mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários
ou móveis. ---------------------------------------------------------Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003,
foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde
no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pelo Sr. º Eng.º
Vítor Pereira, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de ser
aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser atualizado,
sempre que no decurso da empreitada se verifique que as condições
iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou identificados
novos riscos. ------------------------------------------------------III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de
segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido
diploma legal, propõe-se: ------------------------------------------1. Aprovação do Plano de Segurança e Saúde em anexo; --------------2. Nomear como coordenador de segurança o Técnico Superior, Eng.º
Vítor Pereira; -----------------------------------------------------3. Que, dado, que a próxima reunião ordinária de Câmara, se encontrar
agendada para o dia 23 de dezembro e é urgente dar inicio à execução
da obra, o Sr. Presidente da Camara, aprove o Plano de Segurança e
Saúde em anexo e a respetiva nomeação do coordenador de segurança; -4. Submeter o seu ato a ratificação do órgão Executivo Municipal, na
sua reunião ordinária de 23 de dezembro de 2019, nos termos do disposto
no n.º 3 do artigo 35 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
dado tratar-se de uma situação excecional e urgente e não ser possível
reunir extraordinariamente a Câmara; -------------------------------5. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa
declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de
segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------6. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29
de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT
(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------À consideração Superior. --------------------------------------------
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Divisão de Obras Públicas, 06 de dezembro de 2019 ------------------A Chefe de Divisão -------------------------------------------------(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------Em Anexo: Plano de Segurança e Saúde. ------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.11. -------------------------------------------------------Aprovo o plano de segurança e saúde, nos termos e com os fundamentos
vertidos nesta informação. À reunião do Executivo Municipal para
efeitos de ratificação do presente despacho. ----------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar
o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 11.12.2019. -----------1.2. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
“ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA CICLOVIA
CHAVES / VIDAGO (VALORIZAR)” E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO COORDENADOR DE
SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. -----------------------------------------Foi presente a informação nº 388/2019, 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 – 2ª Série, nº 166 de 30 de agosto de 2019, concurso
público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Ecovia do
Tâmega (2.ª Fase) – Restabelecimento Integral da Ciclovia Chaves /
Vidago (VALORIZAR)”. -----------------------------------------------2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária
realizada no dia 28 de outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou
à empresa “ASG - Construções e Granitos, Lda.”, a execução da referida
empreitada. -------------------------------------------------------3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura
do contrato administrativo de obras públicas, no dia 28 de novembro
de 2019. -----------------------------------------------------------4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária, é de 728.972,49 € (setecentos e vinte e oito mil
novecentos e setenta e dois euros e quarenta e nove cêntimos),
acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, com o prazo de
execução da obra 180 dias. -----------------------------------------5 – O adjudicatário, apresentou a dia 04 de dezembro de 2019, o Plano
de Segurança e Saúde no Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis.
II – Fundamentação -------------------------------------------------Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da
construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se
necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do
Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições
mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários
ou móveis. ---------------------------------------------------------Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003,
foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde
no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pelo Sr. º Eng.º
Vítor Pereira, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de ser
aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser atualizado,
sempre que no decurso da empreitada se verifique que as condições
iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou identificados
novos riscos. ------------------------------------------------------III – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------
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Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de
segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido
diploma legal, propõe-se: ------------------------------------------1. Aprovação do Plano de Segurança e Saúde em anexo; --------------2. Nomear como coordenador de segurança o Técnico Superior, Eng.º
Vítor Pereira; -----------------------------------------------------3. Dado, que a próxima reunião ordinária de Câmara, se encontrar
agendada para o dia 23 de dezembro e é urgente dar inicio à execução
da obra, dado ser uma obra enquadrada no Programa Valorizar, Linha de
Apoio à Valorização Turística, e o início da sua execução física se
encontrar com algum atraso, o Sr. Presidente da Camara, aprove o Plano
de Segurança e Saúde em anexo e a respetiva nomeação do coordenador
de segurança; ------------------------------------------------------4. Submeter o seu ato a ratificação do órgão Executivo Municipal, na
sua reunião ordinária de 23 de dezembro de 2019, nos termos do disposto
no n.º 3 do artigo 35 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
dado tratar-se de uma situação excecional e urgente e não ser possível
reunir extraordinariamente a Câmara; -------------------------------5. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa
declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de
segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------6. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29
de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT
(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------À consideração Superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 06 de dezembro de 2019 ------------------A Chefe de Divisão -------------------------------------------------(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------Em Anexo: Plano de Segurança e Saúde. ------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.11. -------------------------------------------------------Aprovo o plano de segurança e saúde desta empreitada, nos termos e com
os fundamentos vertidos nesta informação técnica infra. À reunião do
Executivo Municipal para efeitos de ratificação do presente despacho.DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar
o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 11.12.2019. -----------1.3. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
“PAICD 3.1 BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES –
REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 MORADIAS DA CMC” E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO
COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. --------------------------Foi presente a informação nº 397/2019, 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 – 2ª Série, nº 126, de 04 de julho de 2019, concurso
público, para a execução da empreitada “PAICD 3.1 - Beneficiação do
edificado do Bairro dos Fortes – Reabilitação Integral de 13 Moradias
da CMC”; -----------------------------------------------------------2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária
realizada no dia 16 de setembro de 2019, o Município de Chaves
adjudicou à empresa “JCNF - Construções, Lda.” ---------------------3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura
do contrato administrativo de obras públicas, no dia 21 de novembro
de 2019; ------------------------------------------------------------
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4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária é de 429.985,00 € (Quatrocentos e vinte e nove
mil, novecentos e oitenta e cinco euros), acrescido do valor do I.V.A.
à taxa legal em vigor, com o prazo de execução da obra de 210 dias; 5 – O adjudicatário, através do correio eletrónico, apresentou a 12
de dezembro de 2019, o Plano de Segurança e Saúde no Trabalho de
Estaleiros Temporários ou Móveis. ----------------------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da
construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se
necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do
Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições
mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários
ou móveis. ---------------------------------------------------------Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003,
foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde
no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pela Sr. ª Eng.ª
Madalena Branco, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de
ser aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser
atualizado, sempre que no decurso da empreitada se verifique que as
condições iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou
identificados novos riscos. ----------------------------------------III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de
segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido
diploma legal, propõe-se ao executivo camarário, deliberação no
sentido de: --------------------------------------------------------1. Aprovar o Plano de Segurança e saúde em anexo; -----------------2. Nomear como coordenador de segurança a Técnica Superior, Eng.ª
Madalena Branco; ---------------------------------------------------3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa
declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de
segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29
de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT
(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------À consideração Superior. -------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 16 de dezembro de 2019 ------------------A Chefe de Divisão -------------------------------------------------(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------Em Anexo: O Plano de Segurança e Saúde. ----------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.18. -------------------------------------------------------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. ADUTORA PARQUE EMPRESARIAL CHAVES - ADUTORA CANDO – SOUTELO E
RESERVATÓRIO DE SOUTELO – TRABALHOS A MENOS ------------------------Foi presente a informação nº 400/2019, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----I – Enquadramento ---------------------------------------------------
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1. O Município de Chaves abriu concurso tendo como objeto a
adjudicação da empreitada “Adutora Parque Empresarial Chaves – Adutora
Cando – Soutelo e Reservatório de Soutelo” -------------------------2. De harmonia com deliberação de reunião de Câmara do dia 07/07/2017,
o Município de Chaves adjudicou à empresa “SINOP – António Moreira dos
Santos, 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, 30 de agosto
de 2017. -----------------------------------------------------------4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária encontra-se fixado em 456.442,73€ (Quatrocentos e
cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois Euros e setenta
e três cêntimos)), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor,
importando destacar as seguintes condições: ------------------------• Prazo de execução da obra: 270 dias. ---------------------------5. O auto de consignação é de 18 de setembro de 2017. -------------6. O plano de Segurança e Saúde foi aprovado aos 3 dias do mês de
outubro de 2017. ---------------------------------------------------7. Foi concedida uma prorrogação graciosa do prazo de execução, de 90
dias, devido ao facto do início do ano de 2018 ter sido anormalmente
chuvoso, o que não permitiu que os trabalhos se desenvolvessem com o
ritmo previsto e também, devido à falta de parecer, das Águas do Norte,
entidade gestora do depósito ao qual é necessário ligar. -----------8. Foi aprovada uma suspensão parcial dos trabalhos até serem
concluídos os trabalho de execução do ramal de abastecimento de energia
elétrica, não previsto na empreitada. ------------------------------9. Nesta obra foi faturado o valor de 441.442,73€, repartidos por 12
autos de medição. Resulta assim, um valor de 15.000,00€ que constitui
trabalhos a menos. -------------------------------------------------10. Foi ainda faturado um valor de 5.081,27€ relativo à revisão de
preços, faltando ainda faturar um valor de 316,10€, correspondente ao
2.º auto de revisão de preços. -------------------------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------1. O valor dos trabalhos a menos resulta do facto de não se ter
executado a perfuração horizontal sob a autoestrada A24, já que foi
possível fazer a travessia da tubagem através de um tubo negativo que
a referida infraestrutura já continha. -----------------------------III – Conclusão ----------------------------------------------------1 – De acordo com o exposto anteriormente, o valor de trabalhos a
menos resultantes desta empreitada é de 15.000,00€, propondo-se
através da presente informação a aprovação dos mesmos. -------------A técnica superior -------------------------------------------------Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª ---------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2019.12.17. –
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
2019.12.18. -------------------------------------------------------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. LOTEAMENTO COM ALVARÁ Nº 1/06 – FERNANDO DIAS - AUTO DE MEDIÇÃO
Nº 04/DOP/2019 ------------------------------------------------------
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Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 04/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FOLHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 8.981,45 €, IVA não incluído, que se dá
aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.18. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 8.981,45
(Oito mil, novecentos e oitenta e um euros e quarenta e cinco
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----------------1.6. LOTEAMENTO COM ALVARÁ Nº 1/06 – FERNANDO DIAS - AUTO DE MEDIÇÃO
Nº 05/DOP/2019 -----------------------------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 05/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FOLHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 2.912,50 €, IVA incluído, que se dá aqui
por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.17. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 2.912,50
(Dois mil, novecentos e doze euros e quarenta e cinco cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------1.7. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO
BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1
E 3.1) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 15/DOP/2019 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 15/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, no valor de 19.949,00 €, IVA não incluído, que se dá aqui
por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.17. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 19.949,00
(Dezanove mil, novecentos e quarenta e nove euros), acrescido de IVA
à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------1.8. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO
BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1
E 3.1) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 16/DOP/2019 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) --Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 16/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, no valor de 10.174,38 €, IVA não incluído, que se dá aqui
por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.17. --------------------------------------------------------
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À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 10.174,38
(Dez mil, cento e setenta e quatro euros e trinta e oito cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------1.9. ADUTORA PARQUE EMPRESARIAL CHAVES – ADUTORA CANDO – SOUTELO E
RESERVATÓRIO DE SOUTELO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 12/DOP/2018 -----------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 12/DOP/2018, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, SINOP – ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A., no valor de
14.879,61 €, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos
os efeitos legais. -------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.17. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 14.879,61
(Catorze mil, oitocentos e setenta e nove euros e sessenta e um
cêntimo), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------1.10. LOTES 8 E 12 – REQUALIFICAÇÃO DAS AVENIDAS DR. FRANCISCO SÁ
CARNEIRO, XAVIER TEIXEIRA E RAPOSEIRA, DAS RUAS LINHA DO COMBOIO E
AREGOS E DO VIADUTO DA RAPOSEIRA - PAMUS 1.5, 3.2 E 3.4 - AUTO DE
MEDIÇÃO Nº 19/DOP/2019 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) -----------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 19/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, no valor de 34.556,11 €, IVA não
incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os
efeitos legais. ----------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.17. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 34.556,11
(Trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis euros e onze
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----------------1.11. LOTES 8 E 12 – REQUALIFICAÇÃO DAS AVENIDAS DR. FRANCISCO SÁ
CARNEIRO, XAVIER TEIXEIRA E RAPOSEIRA, DAS RUAS LINHA DO COMBOIO E
AREGOS E DO VIADUTO DA RAPOSEIRA - PAMUS 1.5, 3.2 E 3.4 - AUTO DE
MEDIÇÃO Nº 20/DOP/2019 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) -------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 20/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 16.188,49 €,
IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para
todos os efeitos legais. -------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.17. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 16.188,49
(Dezasseis mil, cento e oitenta e oito euros e quarenta e nove
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------
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1.12. CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES (PAMUS 4) - AUTO DE MEDIÇÃO
Nº 01/DOP/2019 -----------------------------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 01/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS, S.A., no valor de 5.886,10 €, IVA não incluído, que se dá
aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.17. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 5.886,10
(Cinco mil, oitocentos e oitenta e seis euros e dez cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------1.13. QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA MARGEM DIREITA, ENTRE O JARDIM
DO TABOLADO E A PONTE DE SÃO ROQUE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 07/DOP/2019 Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 07/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS, S.A., no valor de 142.395,72 €, IVA não incluído, que se dá
aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.17. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €
142.395,72 (Cento e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e cinco
euros e setenta e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em
vigor. ------------------------------------------------------------1.14. ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA
CICLOVIA CHAVES / VIDAGO (VALORIZAR)- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2019
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 01/DOP/2019, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 5.400,00
€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido,
para todos os efeitos legais. --------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.17. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 5.400,00
(Cinco mil e quatrocentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em
vigor. ------------------------------------------------------------1.15. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E
PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS
ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2019 (TRABALHOS
COMPLEMENTARES) ---------------------------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 02/DOP/2019(Trabalhos Complementares), da empreitada em
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epígrafe, cujo adjudicatário é a empresa, ASG – Construções & Granitos,
Lda., no valor de 7.880,00 €, IVA não incluído, que se dá aqui por
integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -----------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.17. -------------------------------------------------------À reunião de Câmara. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 7.880,00
(Sete mil oitocentos e oitenta euros), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor. ----------------------------------------------------------1.16. CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO
DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES (PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO
ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES (PAICD 3.3)”. ADENDA AO CONTRATO. - ADJUDICATÁRIO: ASG – CONSTRUÇÕES & GRANITOS,
LDA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 39/GNE/2019. ---------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------I - Enquadramento e Justificação ---------------------------------1. O executivo municipal, em sua reunião ordinária realizada no dia 11
de junho de 2019, deliberou, por unanimidade, com base na informação
n.º 170/DOP/2019, datada de 3 de junho de 2019, autorizar a abertura
de um procedimento por concurso público, tendente à adjudicação da
execução da empreitada de beneficiação do edificado do Bairro Social
de Casas dos Montes (PAICD 3.2) e reabilitação do espaço público do
Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.3). ---------------------2. A referida empreitada veio a ser adjudicada à empresa ASG –
Construções e Granitos, Lda., Pessoa Coletiva n.º 503 056 820, pelo
valor de € 2.248.134, 98 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito
mil, cento e trinta e quatro euros e noventa e oito cêntimos), tendo
o respetivo contrato sido outorgado em 30 de setembro de 2019, com
produção de efeitos após obtenção do visto do Tribunal de Contas, nos
precisos termos do n.º 4, do artigo 45.º da LOPTC, na redação da Lei
n.º 61/2011 de 7 de dezembro. --------------------------------------3. Decorrente do envio do dito contrato e respetivo processo
administrativo, para efeitos de obtenção de visto do Tribunal de Contas
veio, este douto tribunal, em sede de pedido de esclarecimentos,
através do ofício com a referência DECOP-UAT.1/34908/2019, datado de
2019.11.12, alertar para a existência de um erro material de escrita
no dito documento, relacionado com o facto de o número de compromisso
transcrito
no
aludido
contrato,
não
corresponder
ao
número
identificado no documento financeiro respetivo. --------------------4. Constata-se, de facto, que no n.º 2, da cláusula 6.ª, do dito
contrato, foi transcrito, erradamente, o número que identifica o
documento e não o número do compromisso, elementos que se encontram
redigidos, de forma contígua, no documento financeiro respetivo. --5. No âmbito do aludido pedido de esclarecimentos veio, ainda, a ser
questionado como se considera compatível o disposto no n.º 1, da
cláusula 2.ª, do contrato celebrado, onde consta que o auto de
consignação dos trabalhos “deverá ser celebrado no prazo máximo de
trinta dias, a contar da data da assinatura do presente contrato”, com
o n.º 3, da mesma cláusula, segundo a qual a produção de efeitos do
contrato só terá início após a obtenção do visto do Tribunal de
Contas.------------------------------------------------------------6. Sendo certo que o contrato só poderá produzir efeitos após a obtenção
do visto do Tribunal de Contas, em conformidade com disposto no n.º
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4, do artigo 45.º, da LOPTC, na redação da Lei n.º 61/2011, de 7 de
dezembro, ambas as situações são, de facto, inconciliáveis, devendo,
por isso, proceder-se à correção do aludido contrato. --------------7. Neste contexto e considerando que as retificações ao contrato
identificadas, não produzem qualquer tipo de alteração, nem quanto ao
objeto do contrato, nem quanto ao seu valor contratual sendo, quanto
à sua produção de efeitos, de caráter legalmente imperativo, deverse-á proceder à alteração do dito contrato, através da formalização
de adenda, que contemple as seguintes correções, à luz do disposto no
artigo 174.º do CPA: ------------------------------------------------ Retificação da redação do n.º 1, da cláusula 2.ª, consubstanciada
na supressão do seguinte excerto: “… que deverá ser celebrado no prazo
máximo de trinta dias, a contar da data da assinatura do presente
contrato…”; -------------------------------------------------------- Alteração da redação do n.º 2, da cláusula 6.ª, consubstanciada na
retificação do número de compromisso, passando a constar: “… assumindo
o compromisso n.º 2722/2019, de…”. ---------------------------------II – Proposta em Sentido Estrito -----------------------------------Assim, em coerência com as razões acima enunciadas, tomo a liberdade
de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: ----------a)
Que, em coerência com a atuação determinada pelo artigo 98.º do
Código dos Contratos Públicos, o presente assunto seja agendado para
a próxima reunião do órgão executivo municipal, em vista a ser adotada
decisão administrava consubstanciada na retificação do contrato
assinado entre o Município de Chaves e a empresa ASG – Construções e
Granitos, Lda. nos termos preconizados no anterior ponto 7; --------b)
Que, para o efeito, seja aprovada a minuta da adenda a celebrar,
contendo as retificações contratuais em causa, tendo em vista a sua
formalização, por escrito, ficando, desde já, legitimado o Sr.
Presidente da Câmara, para proceder à sua assinatura; --------------c)
Que nos termos gerais previsto no artigo 114.º do CPA, caso a
presente proposta mereça acolhimento favorável do órgão municipal
competente, se proceda à notificação da firma ASG – Construções e
Granitos, Lda., dando-lhe conhecimento do teor integral da decisão
administrativa que venha a ser praticada, em vista à celebração da
respetiva adenda; --------------------------------------------------d)
Por último que, na sequência da resposta ao pedido de
esclarecimentos remetido pelo Tribunal de Contas, nos termos do
disposto no artigo 22.º, da Resolução n.º 14/2011, de 16 de agosto,
se remeta a este tribunal, a adenda suprarreferida, após formalizada,
bem como a deliberação da aprovação da respetiva minuta, pelo órgão
competente para o efeito, no caso, o executivo municipal. ----------À consideração superior. ------------------------------------------Chaves, 12 dezembro de 2019 ---------------------------------------A Técnica Superior, -----------------------------------------------(Fátima Calvão) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINUTA DA ADENDA AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “BENEFICIAÇÃO
DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES (PAIDC 3.2) E
REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES
(PAICD 3.3)” -------------------------------------------------------
Considerando que no passado dia 30 de setembro de 2019, foi
celebrado um contrato para execução da empreitada “Beneficiação do
edificado do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.2) e
reabilitação do espaço público do Bairro Social de Casas dos Montes
(PAICD 3.3), com a empresa ASG – Construções e Granitos, Lda., Pessoa
Coletiva n.º 503 056 820, pelo valor de € 2.248.134,98 (dois milhões,
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duzentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e quatro euros e noventa
e oito cêntimos); --------------------------------------------------
Considerando que foram detetados, no referido contrato, dois
lapsos que carecem de retificação, não configurando tais alterações,
qualquer aumento do valor contratual em causa, nem qualquer alteração
ao objeto do contrato, sendo, no entanto, quanto à sua produção de
efeitos, de caráter legalmente imperativo; -------------------------
Considerando que as aludidas retificações, foram aprovadas por
deliberação do executivo camarário em sua reunião ordinária, realizada
no passado dia …………………., a coberto da Informação/Proposta n.º ………..
de … de ……… de 20……. -----------------------------------------------Assim, no dia ……. de ………. de 20…. ----------------------------------Como primeiro contratante, o Município de Chaves, NIPC 501 205 551,
representado pelo Presidente da Câmara, …………………., (estado civil),
natural da freguesia de ……………, Concelho de ……………………, com domicílio
necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em
Chaves; -----------------------------------------------------------E -----------------------------------------------------------------Como segundo contratante, ASG – Construções & Granitos, Lda., Pessoa
Colectiva n.º ……………………, com sede em ………………………., com o mesmo número de
matricula na Conservatória do Registo Comercial de ………………….., titular
do alvará de empreiteiro de obras públicas n.º …………….., com o capital
social de ………………………. euros, neste acto legalmente representada por
…………………………., (estado civil), residente em ………………………….., titular do
Cartão de Cidadão n.º …………….., válido até ……………., na qualidade de
……………. da mencionada sociedade, com poderes para o acto conforme
……………………….., documento que fica arquvado, em anexo, junto ao
processo.----------------------------------------------------------É celebrada a presente adenda ao contrato supra identificado, que
contempla as alterações ao ponto n.º 1, da cláusula 2.ª e ponto n.º
2, da cláusula 6.ª, nos seguintes termos: --------------------------Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------(Prazo de Execução) ------------------------------------------------1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 420
(quatrocentos e vinte) dias, a contar da data do auto de consignação
dos trabalhos, assumindo o segundo contratante o compromisso de ter a
empreitada totalmente concluída dentro do citado prazo. ------------2. (…) -------------------------------------------------------------3. (…) -------------------------------------------------------------Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------(Cabimento e Compromisso) -----------------------------------------1.
(…) ----------------------------------------------------------2.
Com a assinatura do presente contrato foi assumido o compromisso
n.º 2722/2019, de 28/08/2019, em cumprimento do disposto no n.º 2, do
artigo 9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro e artigo 7.º, n.º 3, alínea c) do D.L. n.º 127/2012, de 21
de junho. ----------------------------------------------------------Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em 30 de
setembro de 2019, registado nos serviços municipais - GNE, sob o n.º
……/2019. ----------------------------------------------------------A presente adenda é elaborada em duplicado, sendo um dos exemplares
para cada um dos contratantes. -------------------------------------O Primeiro Contratante: --------------------------------------------O Segundo Contratante: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
2019.12.13. --------------------------------------------------------
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Visto. Concordo. Proceda-se conforme preconizado nesta informação
técnica, ponto II, proposta em sentido estrito. --------------------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. REVISÃO DE PREÇOS - NOV. 2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HIGIENE URBANA DO CONCELHO DE CHAVES.
INFORMAÇÃO Nº285/DAR/2019. -----------------------------------------Foi presente a informação nº285/DAR/2019, identificada em epígrafe,
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—
I – Enquadramento --------------------------------------------------Através de fatura nº 17119/00389 de 31 de outubro de 2019, a Rede
Ambiente - Engenharia e Serviços, vem requerer ao abrigo do DecretoLei nº6/2004 de 6 de Janeiro, a revisão de preços relativa ao contrato
“Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana
do Concelho de Chaves”. --------------------------------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------1- De acordo com o artigo 9º do retrocitado diploma legal, “Só haverá
lugar a revisão de preços quando a variação, para mais ou para menos,
do coeficiente de atualização Ct mensal for igual ou superior a 1% em
relação à unidade”. ------------------------------------------------2 - O programa de concurso da prestação de serviços de recolha de
resíduos, indica no artigo 8º que, “A revisão de preços a praticar
como consequência da alteração dos custos de mão-de-obra e materiais,
será realizada mensalmente, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004 de
6 de Janeiro e com a seguinte fórmula: -----------------------------Ct = 0.10*S/So+0.10*Ga/Gao+0.80*lp/lpo ------------------------------------------------Os conceitos utilizados na fórmula atrás descrita, são os seguintes:S - Índice de mão-de-obra em Janeiro do ano de Revisão -------------S° - Índice de mão-de-obra no mês anterior à data limite para a entrega
das propostas------------------------------------------------------Ga - Índice do gasóleo em Janeiro do ano de Revisão ----------------Gao - Índice do gasóleo no mês anterior à data limite para a entrega
das propostas ------------------------------------------------------lp - Índice de preços ao consumidor em Janeiro do ano de Revisão ---lp° - Índice de preços ao consumidor no mês anterior à data limite
para a entrega das propostas. --------------------------------------3 – Após a aplicação da fórmula de cálculo, o coeficiente de
atualização para novembro de 2019 é o constante dos cálculos
seguintes:----------------------------------------------------------
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Ct
(nov
2019)
=0.10142.20127.30
+0.10305.80298.20
+0.80
100.4898.478=1.03051 ---------------------------------------------Como o coeficiente de atualização é, em relação ao mês anterior,
inferior a 1%, mantém-se o coeficiente de atualização de 1.0301.----Quant.
(ton)

Preço
Unit.
Faturado

Valor
Faturado

Preço
Unit.
Rev.
Preços

nov/19

Valor Total
Rev. Preços

Diferença

Revisão Preços - nov/19

Recolha e Tratamento
RSU’s

1
195,76

30,78€

36
805,49€

32,46€

38 814,37€

2 008,88€

Recolha Monstros

4

79,59€

318,36€

83,94€

335,76€

17,40€

Dif. Total Rev. Preços
nov/19

2 026,28€

III – Da Proposta em Sentido estrito---------------------------------Assim, tendo em conta o atrás descrito, verifica-se que o pedido de
revisão de preços cumpre o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei atrás
citado, bem como o artigo 8º do Programa de Concurso relativo à
Prestação de Serviços, pelo que se propõe a aprovação do coeficiente
de atualização referente a novembro de 2019 e respetivo valor de
revisão de preço a faturar (2 147,86€).-----------------------------Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do
Executivo Municipal, para apreciação.-------------------------------Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos
termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora
em apreciação;-----------------------------------------------------Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação
que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão Executivo
Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nesta Autarquia
Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos.----------------------À consideração Superior--------------------------------------------Chaves, 13 de dezembro de 2019-------------------------------------(Paulo Jorge Rodrigues Branco, Eng.º)------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, ENG.º DELMAR
FERNANDES, DE 2019.12.16. ------------------------------------------Concordo. À consideração superior. ---------------------------------DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS,
DATADO DE 16.12.2019.-----------------------------------------------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
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2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
2.1. PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERNACIONAL DO VALE DO TÂMEGA. INTEGRAÇÃO
DO LOTE 2, NA LISTA DOS LOTES DESTINADOS A SEREM ALIENADOS, NO ÂMBITO
DO PROCEDIMENTO CONCURSAL DA MEDIDA DE INCENTIVO À FIXAÇÃO DE EMPRESAS
NO PARQUE EMPRESARIAL DE CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 38/GNE/2019.Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------1 – Enquadramento --------------------------------------------------1.
No passado dia 18 de fevereiro do corrente ano, o executivo
camarário, com base no Relatório de Análise Nº 3 - 3ª Fase de
Candidaturas, no âmbito do procedimento público concursal para
alienação/locação de Lotes no “Parque de Atividades de Chaves” e na
“Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega”, procedeu à
adjudicação, ao candidato nº6 GARDENGATE, S.A., NIPC 507993934, com
sede na freguesia de Amares e Figueiredo, concelho de Amares, distrito
de Braga, do direito de propriedade do prédio urbano – Lote 2, do
Loteamento da Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega12 , inscrito na respetiva matriz predial da freguesia de Outeiro Seco
sob o Artigo 3228 e descrito na Conservatória do Registo Predial de
Chaves com o 3403/20070503, pelo valor de €11 282,00, correspondendo,
nos termos disciplinadores do procedimento, ao valor de €1,00/m2. --2.
O Gabinete de Notariado e Expropriações, em sede de execução
da retro mencionada deliberação de alienação do Lote 2, da Plataforma
Logística, notificou a empresa adjudicatária Gardengate, S.A.,
primeiramente, em 1 de abril de 2019, para que a mesma procedesse ao
cumprimento das obrigações fiscais – I.M.T. e I.S.- a fim de ser
formalizada a correspondente compra e venda – escritura -, tendo
reiterado a notificação em 30 de outubro último. -------------------3.
No tempo que mediou as duas notificações, aquela sociedade foi,
informalmente, dando conhecimento ao Município de que a composição do
conselho de administração da empresa se encontrava a sofrer
alterações, que constrangiam, àquele tempo, a formalização do contrato
de compra e venda, continuando a manifestar interesse na aquisição.-4.
Contudo, através de carta com o registo GAP/2019, DAF,E,G,
11504 de 11-12-2019, veio a sociedade adjudicatária Gardengate
manifestar a sua vontade de desistir da aquisição do Lote e da
celebração do contrato de compra e venda e, por maioria de razão, da
candidatura apresentada à aquisição do supra melhor identificado Lote
2 da Plataforma Logística, invocando as seguintes razões: ----------
Durante o ano de 2019 a estrutura societária do grupo empresarial
em que a sociedade Gardengate, S.A., sofreu alterações; ------------
Tais alterações repercutiram-se, também, na composição do conselho
de administração daquela sociedade, tendo dado origem a uma alteração
da sua estratégia, “…nomeadamente no que concerne à presença física
das suas instalações noutras regiões, alteração esta que não se
compagina com o investimento na compra de lotes na Plataforma Logística
Internacional do Vale do Tâmega”. ----------------------------------2 – Justificação ---------------------------------------------------1. A
deliberação
camarária
de
18
de
fevereiro
de
2019,
consubstanciada na decisão administrativa de adjudicar o Lote 2 da
12

Doravante designada, abreviadamente, por Plataforma Logística. ---
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Plataforma Logística, à concorrente Gardengate, S.A., mantém-se válida
e em vigor. --------------------------------------------------------2. Nos termos do disposto no nº1, do Artigo 165º, do Código do
Procedimento Administrativo, por razões de mérito, conveniência ou
oportunidade, a entidade decisora competente pode praticar ato
administrativo de revogação, determinando a cessação dos efeitos de
outro ato administrativo. ------------------------------------------3. Sendo certo que junto deste Município tem havido manifestações de
interesse, por parte de diversos agentes económicos, na aquisição de
lotes no Parque Empresarial de Chaves, particularmente naqueles que
têm maiores dimensões, como é o caso do retro identificado Lote 2, os
quais escasseiam, poderá ser reconhecido interesse e oportunidade à
vontade manifestada pela empresa adjudicatária, pelo executivo
camarário, e ser revogada a decisão administrativa de adjudicação do
direito de propriedade do referido Lote, à empresa Gardengate, S.A..
4. Em consequência, o aludido Lote 2, da Plataforma Logística,
inscrito a favor deste Município, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Chaves sob o nº 3403/20070503-freguesia de Outeiro Seco,
concelho de Chaves, e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 3228,
ficará na inteira disponibilidade do Município de Chaves. ----------5. Tendo os órgãos municipais deliberado, em 8 de fevereiro – Câmara
– e em 28 de fevereiro – Assembleia – nos termos da Proposta Nº
06/GAP/2018, manter o incentivo à fixação de empresas no Parque
Empresarial de Chaves – Parque de Atividades e Plataforma Logística , durante o presente mandato autárquico, e enquanto houver lotes
disponíveis, o Lote 2, em causa, pode reintegrar a lista de lotes
disponíveis do referido procedimento concursal, passando a integrar o
quadro sinóptico constante do nº 7, da aludida Proposta Nº 6/GAP/2018,
com sujeição às regras e/ou normas de alienação, aí, previstas,
nomeadamente o preço da venda a €1,00 o metro quadrado, totalizando o
valor de alienação de €11 282,00. ----------------------------------3 – Proposta -------------------------------------------------------Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, e para efeitos
do disposto no Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e
posteriores alterações, conjugado com com as deliberações municipais
sob a Proposta Nº 6/GAP/2018, supra citadas, tomo a liberdade de
sugerir que seja superiormente adotada a seguinte estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------a)
Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião do
executivo camarário, em vista a, à luz do disposto no Artigo 165º do
CPA,a ser praticada decisão administrativa consubstanciada na
revogação da deliberação camarária do passado dia 18 de fevereiro de
2019, de adjudicação do direito de propriedade do Lote 2, da Plataforma
Logística Internacional do Vale do Tâmega, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Chaves sob o nº 3403/20070503-freguesia de
Outeiro Seco, concelho de Chaves, e inscrito na respetiva matriz sob
o artigo 3228 à sociedade Gardengate, S.A., NIPC 507993934, pelo valor
de €11 282,00; -----------------------------------------------------b)
Consequentemente, que venha a ser aditado ao quadro sinótico dos
Lotes da Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega,
disponíveis para alienação, constante do nº 7 da Proposta Nº
6/GAP/2018, e do Aviso publicitado no jornal A Voz de Chaves, 20, de
16/03/2018, o aludido Lote 2, nos seguintes termos: ----------------DESIGNAÇÃO DO LOTE
N.º3403/20070503
Lote 2

ÁREA (m2)
LOTE

VALOR (m2)

VALOR
ALIENAÇÃO

VALOR LOCAÇÃO/ANO

11.282,00

€ 1,00 / 0,01

€ 11.282,00

€ 1.353,84
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c)
Em caso de decisão administrativa favorável deverá ser promovida
a publicitação da inclusão do retro identificado Lote 2, no
procedimento concursal, de tipo contínuo, para alienação/locação dos
Lotes do Parque Empresarial de Chaves, nos precisos termos da
publicitação inicial, remetendo-se, para o efeito, a presente proposta
à unidade orgânica responsável pela condução do procedimento, no caso
a Divisão de Sustentabilidade e Competitividade, para ulterior
operacionalização. ------------------------------------------------À consideração superior. -------------------------------------------Chaves, 16 de dezembro de 2019. ------------------------------------A Técnica Superior, ------------------------------------------------Cristina Rodrigues -------------------------------------------------Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO, DATADO DE –
16.12.2019. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.2. 14ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2019 - REGRA DO
EQUILÍBRIO
ORÇAMENTAL
NAS
MODIFICAÇÕES.
INFORMAÇÃO/PROPOSTA
Nº48/DGF/2019. ----------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Enquadramento --------------------------------------------------Considerando, o artº40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set (RFALEI) 1, sob
a epígrafe “Equilíbrio orçamental”, prevê-se o seguinte: -----------1.
Os orçamentos das entidades do setor local prevêem as receitas
necessárias para cobrir todas as despesas. -------------------------2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente
bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida
das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos. ----3.
O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente deduzido
das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor negativo
inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é obrigatoriamente
compensado no exercício seguinte. ----------------------------------4. Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações
médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante corresponde
à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato,
independente do seu pagamento efetivo. -----------------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------Considerando, que, independentemente da terminologia adotada nas
normas citadas, o cumprimento da referida regra de equilíbrio
orçamental deve ser garantido, relativamente a cada ano económico, nos
momentos seguintes: ------------------------------------------------1 - No momento da elaboração do orçamento, em mapa (com um conteúdo
que permita aferir a situação em termos da regra de equilíbrio – cfr.
infra) a integrar o documento previsto no artigo 46.º, nº1, al. a),
do RFALEI; ---------------------------------------------------------2 - Quando da elaboração de eventuais modificações, em mapa específico
(com um conteúdo idêntico ao referido anteriormente) que deve
acompanhar e integrar a respetiva proposta apresentada, no caso, o
Presidente da Câmara, com competências delegadas, para aprovação; ---
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3 - Ao nível da execução orçamental, em mapa (com um conteúdo idêntico
ao referido anteriormente) a incluir no relatório de gestão que integra
os documentos de prestação de contas. ------------------------------III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------Face ao exposto, a seguir se traduz em quadro de monitorização, do
aludido art.º 40º, o cumprimento de tal regra à data atual. --------a) Aquando da Elaboração/aprovação orçamento inicial – 2019: -----Valor
(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019

30.551.600,21 €

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

24.613.338,07 €

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

Validação

Situação de
Cumprimento

2.681.694,12 €

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2019

30.551.600,21 €

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2019

24.613.338,07 €

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

5.938.262,14 €

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

2.681.694,12 €

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

3.256.568,02 €

Total das receitas correntes totais (6)

30.551.600,21 €

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

b)

1.527.580,01 €

Situação de
Cumprimento

Não aplicável
(Situação de
Cumprimento)

Em cada modificação orçamental/execução periódica: ------------DATA: 16-12-2019
REGRAS ORÇAMENTAIS

Artigo 40º
Valor
Receitas correntes brutas previstas para 2019 (corrigidas)

30.171.421,00 €

Despesa corrente paga

23.702.400,01 €

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

Validação

Situação de
Cumprimento

2.681.694,12 €

Apuramento do saldo corrente
(1) Valor das receitas correntes brutas previstas para 2019
(corrigidas)

30.171.421,00 €

(2) Despesa corrente paga

23.702.400,01 €

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

6.469.020,99 €

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

2.681.694,12 €

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

3.787.326,87 €

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

30.171.421,00 €
1.508.571,05 €

Situação de
Cumprimento

Não aplicável
(Situação de
Cumprimento)
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Chaves, 16 de Dezembro de 2019 -------------------------------------A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------Anexo: Mapa da 14ª Modificação aos Documentos Previsionais 2019. ---DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO, DATADO DE –
17.12.2019. -------------------------------------------------------À reunião do Executivo Municipal para conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ENTIDADES PARTICIPADAS PELO
MUNICÍPIO. INFORMAÇÃO Nº49/DGF/2019. -------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------I – Enquadramento: -------------------------------------------------1 - Considerando que o RJAEL, consagra no seu artigo 42.º, o dever de
as empresas locais facultarem, de forma completa e atempadamente, aos
órgãos executivos e deliberativos das respetivas entidades públicas
participantes, um conjunto de documentos financeiros, entre os quais,
os projetos dos orçamentos anuais e os documentos de prestação de
contas, tendo em vista o seu acompanhamento e controlo;
“Artigo 42.º
Deveres de informação das empresas locais
1 - Sem prejuízo do disposto na lei comercial quanto à prestação de informações
aos sócios, as empresas locais devem facultar, de forma completa e atempadamente,
os seguintes elementos aos órgãos executivos e deliberativos das respetivas
entidades públicas participantes, tendo em vista o seu acompanhamento e controlo:
a)
Projetos
dos
planos
de
atividades
anuais
e
plurianuais;
b) Projetos dos orçamentos anuais, incluindo estimativa das operações financeiras
com
o
Estado
e
as
autarquias
locais;
c) Planos de investimento anuais e plurianuais e respetivas fontes de financiamento;
d)
Documentos
de
prestação
anual
de
contas;
e)
Relatórios
trimestrais
de
execução
orçamental;
f) Quaisquer outras informações e documentos solicitados para o acompanhamento
sistemático da situação da empresa local e da sua atividade, com vista,
designadamente, a assegurarem a boa gestão dos fundos públicos e a evolução
institucional
e
económico-financeira.
2 - A violação do dever de informação previsto no n.º 1 implica a dissolução dos
respetivos órgãos da empresa local, constituindo-se os seus titulares, na medida
da culpa, na obrigação de indemnizar as entidades públicas participantes pelos
prejuízos causados pela retenção prevista nos n.os 2 e seguintes do artigo 44.º
3 - As empresas locais enviam à Direção-Geral das Autarquias Locais, anualmente e
nos termos por esta definidos, através de aplicação disponibilizada para o efeito:
a)
Os
documentos
referidos
no
n.º
1;
b)
A
informação
relativa
aos
artigos
32.º,
37.º,
40.º
e
41.º;
c) Os elementos a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 25.º do
Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, alterado pelas Leis n.os 75-A/2014, de
30 de setembro, e 42/2016, de 28 de dezembro.”

3- Por conseguinte, embora continue a pressupor-se a afirmação de uma
certa
supremacia
das
entidades
públicas
participantes,
ao
estabelecerem-se mecanismos de acompanhamento e fiscalização da
empresa pelas entidades públicas participantes, há uma opção, no
domínio do RJAEL, ao conceder a primazia ao direito societário, de
canalizar essa supremacia das entidades públicas participantes para o
interior da própria empresa municipal, as quais, por via do exercício
dos direitos societários, ficam em condições orientar e influenciar a
atuação da empresa municipal ---------------------------------------4 - Refira-se, por último, quanto às demais entidades participadas
em relação às quais se verifique controlo ou presunção do controlo
pelo município, de acordo com o artigo 75.º do RFALEI, que do RJAEL
também não decorre a competência do órgão deliberativo municipal para
aprovação dos respetivos orçamentos. --------------------------------
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5 – Por outro lado, à luz do disposto no artº 54º da Lei 73/2013, de
3 de setembro, na sua atual redação, é obrigação do município, apurar,
para o cômputo dos limites à dívida total, a eventual relevância das
entidades que integram o grupo autárquico, na proporção da respetiva
participação: -----------------------------------------------------“ Artigo 54.º
Entidades relevantes para efeitos de limites da dívida total
1 - Para efeitos de apuramento do montante da dívida total relevante para o limite
de
cada
município,
são
ainda
incluídos:
a) Os serviços municipalizados e intermunicipalizados, neste último caso, de acordo
com o critério previsto no n.º 4 do artigo 16.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto;
b) As entidades intermunicipais e as entidades associativas municipais,
independentemente de terem sido constituídas ao abrigo de regimes legais específicos
ou do direito privado, de acordo com o critério a estabelecer pelos seus órgãos
deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, ou, na
sua ausência, de forma proporcional à quota de cada município para as suas despesas
de
funcionamento;
c) As empresas locais e participadas de acordo com os artigos 19.º e 51.º da Lei n.º
50/2012, de 31 de agosto, exceto se se tratar de empresas abrangidas pelos setores
empresarial do Estado ou regional, por força do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 558/99,
de 17 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de agosto, e pelas
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 55-A/2010, de 31 de dezembro, proporcional
à participação, direta ou indireta, do município no seu capital social, em caso de
incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no artigo 40.º daquela
lei;
d) As cooperativas e as régies cooperativas, de acordo com o disposto no artigo 19.º
e no n.º 3 do artigo 58.º do regime jurídico da atividade empresarial local e das
participações locais, aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, proporcional
à participação, direta ou indireta, do município, em caso de incumprimento das regras
de equilíbrio de contas previstas no artigo 40.º daquele regime;
e) As cooperativas não previstas na alínea anterior e as fundações, proporcional à
participação,
direta
ou
indireta,
do
município.
f) As entidades de outra natureza relativamente às quais se verifique, de acordo com
o n.º 4 do artigo 75.º, o controlo ou presunção de controlo por parte do município,
pelo
montante
total.
2 - As entidades previstas na alínea b) do número anterior incluem também as
associações participadas não exclusivamente por municípios, desde que tenham por
objeto
a
prossecução
das
atribuições
e
competências
destes.
3 - Caso, nas situações referidas nas alíneas c) a e) do n.º 1, sejam entidades
intermunicipais ou entidades associativas municipais a participar no capital ou a
deter o controlo ou a presunção de controlo sobre entidades dessa natureza, a
respetiva percentagem do endividamento relevante a imputar a cada município resulta
da que lhe corresponde na entidade associativa, de acordo com as regras constantes
da
alínea
b)
do
n.º
1.
4 - Para efeitos do apuramento da dívida total de cada município não é considerada
a dos serviços municipalizados e intermunicipalizados, bem como as das entidades
intermunicipais ou entidades associativas municipais que esteja simultaneamente
reconhecida na contabilidade do município ou dos municípios detentores.”

II – Proposta: -----------------------------------------------------1 – Considerando que, aquando da apresentação da prestação de contas
do exercício de 2018, aos órgãos municipais competentes, algumas das
entidades participadas pelo município, não apresentaram, de forma
atempada, o relatório e contas do exercício, tendo em vista o
apuramento do eventual contributo para o limite da dívida total do
Município; --------------------------------------------------------2 – De forma extemporânea, vieram as seguintes entidades, durante o
mês de dezembro, apresentar o relatório e contas do exercício de 2018:
- AECT – Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Eurocidade
Chaves-Verín ------------------------------------------------------- Rede de Judiarias de Portugal ------------------------------------3 – No cumprimento das disposições supra identificadas, a título de
deveres de informação por parte das referidas entidades, submete-se à
reunião do órgão executivo, para acompanhamento e controlo, os
documentos de prestação de contas de 2018, das referidas entidades,
sendo, posteriormente, levados à próxima sessão da assembleia
Municipal, para sancionamento. -------------------------------------Chaves, 16 de dezembro de 2019 -------------------------------------A Chefe da Divisão de Gestão Financeira -----------------------------
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(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------Anexo: Relatório e contas de: AECT – Agrupamento Europeu de Cooperação
Territorial Eurocidade Chaves-Verín --------------------------------Rede de Judiarias de Portugal --------------------------------------DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO, DATADO DE –
17.12.2019. -------------------------------------------------------À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto infra. -------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. ----------------------------------------------------------2.4. PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERNACIONAL DO VALE DO TÂMEGA. LOTE 4.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DISTRATE. ADQUIRENTE: ABSOLUTOLOGIA, LDA.
INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 40/GNE/2019. -------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------1 – Enquadramento --------------------------------------------------1. No passado dia 14 de março de 2018, no Cartório Privativo
Municipal, a folhas nº 40, do Livro de Notas para Escrituras Diversas
nº 84, foi outorgado entre este Município e a sociedade comercial por
quotas “ABSOLUTOLOGIA, LDA.”, NIPC 514002565, com sede na Rua dos Três
Caminhos, nº 5, freguesia de Esmeriz e Cabeçudos, concelho de Vila
Nova de Famalicão, um contrato de compra e venda – escritura pública
– tendo por objeto, a aquisição do direito de propriedade do prédio
urbano – Lote 4 do Loteamento da Plataforma Logística de Chaves -,
inscrito na respetiva matriz predial da freguesia de Outeiro Seco sob
o Artigo 3230 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves
com o 3405/20070503. -----------------------------------------------2.
A aquisição do referido prédio veio a ser registada a favor da
sociedade compradora pela Apresentação 687 de 2018/03/26. ----------3.
Das cláusulas contratuais acordadas, faziam parte o elemento
essencial – preço – fixado em €47 708,00 (tendo sido recebida a
importância de €4 770, 80, correspondentes a 10% do valor da
adjudicação, em 2014/03/10, e o valor restante na importância de €42
937,20 com a celebração da escritura) e, tal como decorre da inscrição
no registo predial, as condições da aquisição indicadas no ponto III
do contrato, cujo incumprimento pode conduzir à resolução do contrato.
4.
O Título III do contrato de compra e venda, regula, na sua
essência, os prazos estipulados para a apresentação de projetos e de
conclusão das obras relativas à indústria a instalar no citado Lote,
bem como várias condições de funcionamento que, em caso de
incumprimento, determinariam a reversão do Lote sem direito a
indemnização, a favor do Município, a saber: -----------------------a)
O não cumprimento dos prazos de início e conclusão da operação
urbanística de edificação no respetivo lote e início de atividade;
b)
Desconformidade do empreendimento com os projetos ou regulamentos
aprovados ou com as normas legais que regulem as atividades
respectivas; ------------------------------------------------------c)
Cessação da laboração ou atividade, sem motivo justificado, por
prazo superior a um ano, ou não iniciar a atividade no prazo de 90
dias contados a partir do dia seguinte à concessão da autorização de
utilização respetiva, ou não instruir o processo do pedido de
autorização de construção, junto da Câmara Municipal, no prazo máximo
de 6 meses, após a celebração do contrato; --------------------------
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d)
O não pagamento ou não cumprimento dos prazos que forem
estabelecidos para os demais encargos, bem como a violação do disposto
nos artigos 27º, 28º, 29º e 30º do Regulamento da Plataforma Logística
Internacional do Vale do Tâmega. -----------------------------------5.
Através do requerimento com o registo GAP/2019, DAF, E,G, 11426
de 09-12-2019, veio a sociedade adquirente supra identificada informar
que por divergências societárias da firma, não conseguirá a
Absolutologia concretizar o projeto idealizado para o referido Lote,
solicitando ao Município que considere, para os devidos efeitos, tal
decisão, formalmente, agora, comunicada. ---------------------------6.
O Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz, exarou despacho naquela
comunicação, em 2019/12/16, a fim de prepararmos a respetiva
informação/proposta, a submeter à apreciação do executivo camarário,
dando-se, assim, cumprimento ao mesmo. -----------------------------2 – Justificação ---------------------------------------------------1.
A adjudicação do direito de propriedade do Lote 4 do Loteamento
da Plataforma Logística de Chaves, sito em Campo Queimado, freguesia
de Outeiro Seco, concelho de Chaves, inscrito na respetiva matriz
predial sob o Artigo 3230 e descrito na Conservatória do Registo
Predial de Chaves com o 3405/20070503, foi decidida pelo executivo
camarário em sua reunião de 28 de março de 2014, no âmbito de
procedimento público concursal, aberto por deliberação do executivo
municipal de 14 de fevereiro de 2014, em sede de concretização das
politicas públicas municipais embrionárias de incentivo à fixação de
empresas e criação de postos de trabalho no concelho, tendo por objeto
os lotes do Parque Empresarial de Chaves. --------------------------2.
As adjudicações do direito de propriedade sobre os Lotes do
Parque Empresarial e da Plataforma Logística, praticadas pelo
executivo camarário, ao longo do anterior e do atual mandato, no âmbito
dos procedimentos concursais desencadeados para o efeito, e nas
condições aí estabelecidas, são indissociáveis da prossecução do
interesse público municipal. ---------------------------------------3.
Os esclarecimentos, agora, apresentados pela firma adjudicatária
ABSOLUTOLOGIA, LDA., em resposta à notificação deste Município com a
referência DCG-GNE Nº 453/2019-4210, de 2019/11/25, que se dá por
integralmente reproduzida e se anexa à presente Informação/Proposta,
vêm aclarar as circunstâncias que motivaram a falta de cumprimento das
cláusulas contratuais, servindo as mesmas como atenuante, numa
revogação do contrato, com o regresso à esfera patrimonial privada do
aludido lote, não colide com a defesa do interesse público, uma vez
que foi, agora, que surgiram várias manifestações de interesse na
aquisição de Lotes do Parque Empresarial com maiores dimensões,
carecendo o Município de lotes disponíveis, com tais características.
4.
De facto, tendo os órgãos municipais deliberado, em 8 de
fevereiro – Câmara – e em 28 de fevereiro – assembleia – nos termos
da Proposta Nº 06/GAP/2018, manter o incentivo à fixação de empresas
no Parque Empresarial de Chaves – Parque de Atividades e Plataforma
Logística -, durante o presente mandato autárquico, e enquanto houver
lotes disponíveis, o Lote 4, em causa, caso seja resolvido o contrato,
poderá vir a integrar a lista de lotes disponíveis do procedimento
concursal, aumentando a oferta, sem que a finalidade última de
interesse público seja colocada em causa. --------------------------5.
Neste enfoque, parece que se conjugam os motivos conducentes à
formulação da vontade das partes para, de comum acordo, distratarem o
contrato outorgado em 14 de março de 2018. --------------------------
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6.
Face aos factos atrás expostos, está-se em presença de uma
matéria tratada na Subseção VI, do Capítulo II do Código Civil,
particularmente nos Artigos 432º e seguintes. ----------------------7.
De facto, em face dos elementos que foram essenciais na
formalização do negócio jurídico, particularmente o estabelecimento
das obrigações a que ficou sujeita a sociedade compradora, as quais
não irão ser cumpridas, pelos motivos invocados, há interesse de ambas
as partes contratantes em distratar o retro identificado contrato de
compra e venda, fazendo-as regressar à situação em que se encontravam
anteriormente à outorga do mesmo, em conformidade com o disposto no
Artigo 434º do Código Civil, registe-se, em conformidade com as
decisões administrativas adotadas em casos análogos, no presente
mandato. ----------------------------------------------------------3 – Proposta -------------------------------------------------------Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, e para efeitos
do disposto no Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e
posteriores alterações, conjugada com os Artigos 432º e 434º do Código
Civil, tomo a liberdade de sugerir que superiormente seja adotada a
seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------a) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião do
executivo camarário, em vista a ser autorizado o distrate do aludido
contrato de compra e venda, mediante declaração da resolução/revogação
do mesmo e extinção dos seus efeitos, no sentido do Lote 2 do
Loteamento do Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega,
regressar à esfera patrimonial privada deste Município; ------------b)
Consequentemente,
e
por
efeitos
da
declaração
da
resolução/revogação do contrato, deverá ser restituída à interessada
ABSOLUTOLOGIA, LDA., o preço pago, no montante de €47 708,00 (quarenta
e sete mil, setecentos e oito euros), tendo este enquadramento na ação
6/2006 – classificação económica 07 01 01; -------------------------c)
Consequentemente, seja titulada a resolução do negócio por
escritura pública - “distrate” – a outorgar no Cartório Privativo
Municipal, 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 o respetivo
contrato; ---------------------------------------------------------d)
Que todas as despesas emergentes do distrate e consequente
revogação do contrato em causa, designadamente emolumentos com
certidões, escritura e impostos, sejam suportadas pela sociedade
ABSOLUTOLOGIA, LDA., dado ter sido a parte contratual que deu origem
ao facto; ----------------------------------------------------------e)
Que a decisão administrativa que vier a praticada, sobre a
matéria, seja notificada à interessada, por carta registada, nos
termos do artigo 114.º do CPA; -------------------------------------f)
Por fim, caso a presente proposta tenha acolhimento favorável,
deverá a mesma ser reencaminhada para o Gabinete de Notariado e
Expropriações, para efeitos da operacionalização da comunicação da
resolução/revogação
do
contrato
e
promoção
das
diligências
procedimentais subsequentes, bem como ser reencaminhada para a Divisão
de Gestão Financeira, para que esta unidade orgânica despolete os
procedimentos necessários à aludida restituição e, ainda, para a
Divisão de Sustentabilidade e Competitividade, para efeitos de
atualização da base de dados referente aos lotes disponíveis no Parque
de Atividades de Chaves e consequente divulgação da disponibilidade
do Lote 4, ora, em causa, no procedimento concursal de alienação
existente. --------------------------------------------------------À consideração superior. --------------------------------------------
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Chaves, 17 de dezembro de 2019. ------------------------------------A Técnica Superior, ------------------------------------------------Cristina Rodrigues -------------------------------------------------Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO, DATADO DE –
17.12.2019. -------------------------------------------------------À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------XII
DIVERSOS
1. ANÁLISE DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS (IMI)
CONCEDIDOS À EMPRESA ISABEL GRILO UNIPESSOAL, LDA., NO ÂMBITO DO
PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL “PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FRUTAS POR
OUTROS PROCESSOS” - REQUERENTE: ISABEL GRILO UNIPESSOAL, LDA. –
MORADA: RUA DAS NOVAS TECNOLOGIAS, PARQUE EMPRESARIAL DE OUTEIRO SECO,
5400-673 CHAVES INFORMAÇÃO Nº115/DSC/2019, DA ENG.ª CLÁUDIA
FERREIRA DE 10.12.2019 -------------------------------------------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 11/2019 da (CTAAF – PIM)13 e respetivos anexos, referentes ao
processo em causa, os quais se anexam; -----------------------------(ii) Deliberar sobre a proposta de decisão da Comissão sobre o
referido pedido da interessada. ------------------------------------II – ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA ------------------------------------1.
A requerente acima referida, na qualidade de promotora do projeto
de investimento “Preparação e Conservação de Frutas por Outros
Processos”, classificado como Projeto de Interesse Municipal (PIM),
no pretérito dia 29/11/2019, solicitou através de requerimento n.º
11049/1, a prorrogação, por mais 5 anos, dos benefícios fiscais (IMI)
concedidos à referida sociedade, no âmbito do referido PIM e
contratualizados com o Município de Chaves em 18/02/2014, em virtude
da mesma cumprir com o disposto na alínea b) da Cláusula 5.ª do
Contrato de Concessão de Benefícios Tributários Municipais. --------2.
O requerimento em questão foi objeto de apreciação na reunião da
Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos
de Interesse Municipal (CTAAF – PIM)14, ocorrida no dia 10/12/2019.-3.
A Comissão, em face da análise do documento e da informação
constante no processo correlacionada com o citado pedido constatou
que: ---------------------------------------------------------------

13

Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de
Projetos de Interesse Municipal criada na sequência da deliberação do
órgão executivo camarário do passado dia 15/04/2016, sob a
Informação/Proposta Nº80/DSC/2016 de 6/04/20016. -------------------14 Comissão criada na sequência da deliberação do órgão executivo
camarário do passado dia 15/04/2016, sob a Informação/Proposta
Nº80/DSC/2016 de 6/04/20016. ----------------------------------------
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a)
O pedido em questão tem enquadramento na alínea b) do n.º 2 do
artigo 8.º do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal;-------b)
A sociedade requerente cumpre com a alínea b) da Cláusula 5.ª
(“Obrigações do Promotor”) do Contrato, tendo para o efeito, no
pretérito dia 12/11/2019, remetido os respetivos comprovativos15; --c)
A deliberação de 16/09/2019 do executivo camarário sob a
Informação/Proposta n.º 83/DSC/2019, relativa ao parecer da CTAAF-PIM,
emitido no 11º relatório semestral de acompanhamento da execução do
PIM supracitado de 28/05/2019, identifica as condicionantes a que fica
sujeito o deferimento de um eventual pedido de prorrogação dos
benefícios concedido. ----------------------------------------------4.
Face ao exposto no ponto anterior, a CTAAF-PIM emitiu o seguinte
parecer: ----------------------------------------------------------a)
A sociedade requerente reúne as condições para que o executivo
municipal delibere no sentido de deferir a pretensão da mesma. -----b)
Caso ocorra deliberação nos termos preconizados, deverá haver
lugar à aplicação das seguintes condições: -------------------------a.
Revisão dos benefícios concedidos, com tradução na diminuição do
valor da percentagem de redução do IMI de 66% para 51%; ------------b.
Necessidade de formalização de adenda ao contrato inicial,
plasmando o pressuposto anteriormente enunciado. -------------------c)
A concessão de benefícios concedidos à sociedade requerente
(redução de 51% no valor do IMI), carece de comunicação à Autoridade
Tributária e Aduaneira, até ao término de 2019. --------------------II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------1.
Em coerência com as razões de facto e de direito supra enunciadas
e de acordo com o preconizado pela Comissão, na qualidade de relatora
da mesma, cumpre-me sugerir que seja submetida à consideração do Senhor
Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, a seguinte estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------1.1. Ao abrigo da competência conferida pelo disposto no artigo 35º
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela lei nº 75/2013,
de 12 de setembro, exare despacho de deferimento da pretensão da
interessada. ------------------------------------------------------1.2. Caso haja concordância com a estratégia preconizada, propõe-se
ainda: ------------------------------------------------------------1.2.1.
A apresentação da presente proposta em sede da próxima
reunião do órgão executivo municipal, com vista à ratificação da
decisão emanada pelo Senhor Presidente; ----------------------------1.2.2.
A dispensa de audiência dos interessados, nos termos da
alínea f) do n.º 1, do artigo 124.º do Código do Procedimento
Administrativo (CPA); ----------------------------------------------1.2.3.
A notificação da sociedade requerente, nos termos do artigo
114.º e seguintes do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a
matéria ora em apreciação; ----------------------------------------1.2.4.
O encaminhamento do processo para o Gabinete de Notariado
e Expropriações, para que promova as diligências necessárias à
formalização de adenda ao contrato inicial, no sentido de ser plasmando
no mesmo a revisão dos benefícios concedidos, com tradução na
diminuição do valor da percentagem de redução do IMI de 66% para 51%,
a qual deverá ser levada a conhecimento da Assembleia Municipal, para
cumprimento do estabelecido no artigo 12º (Monitorização das condições

15

Certidão permanente de 2019, comprovativo de entrega da Declaração
Modelo 22 IRC e comprovativo de entrega da Declaração Anual da
Informação Empresarial Simplificada (Declaração IES/DA). ------------
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de celebração e execução do contrato) do Regulamento de Projetos de
Interesse Municipal; -----------------------------------------------1.2.5.
A comunicação à Divisão de Gestão Financeira, da
obrigatoriedade de o Município comunicar, à Autoridade Tributária e
Aduaneira, os benefícios fiscais reconhecidos à sociedade requerente
(redução de 51% no valor do IMI, por um período de 5 anos), nos termos
do n.º 10.º do art.º 16.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na redação
conferida pela Lei do Orçamento de Estado para 2017. ---------------À consideração superior. ------------------------------------------Em Anexo: Auto de Diligência n.º 11/CTAAF-PIM/2019 e respetivos anexos
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DA DSC, ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 10-122019. -------------------------------------------------------------1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha
concordância. -----------------------------------------------------2 - Na qualidade de Gestor do Processos das candidaturas PIM, e tendo
por base a presente informação técnica e as competências do órgão para
a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz: ----------------------(i) Que exare despacho de deferimento da pretensão da interessada; (ii) Agendamento deste assunto para a próxima reunião do Executivo
Municipal, visando a ratificação do despacho exarado sobre a presente
informação. -------------------------------------------------------À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, --------------DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO, DATADO DE –
11.12.2019. -------------------------------------------------------Visto. Concordo. Proceda-se conforme preconizado na proposta inscrita,
nesta informação técnica. ------------------------------------------À reunião de Câmara para ratificação do presente despacho. ---------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar
o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 11.12.2019. ------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Concluída a análise, discussão e votação de todos os assuntos, e antes
de proceder ao encerramento da presente reunião, o Senhor Presidente
da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, deu a palavra aos presentes que
mostraram interesse em intervir, na presente reunião, nos termos do
disposto do nº. 2, do artigo 49º, do anexo I, da Lei 75/2013, de 12
de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Manuel Leão, o qual interpelou o Senhor
Presidente da Câmara Municipal para a necessidade de mandar proceder
à poda de árvore existente junto da sua habitação, aliás como pedido
formulado já no ano anterior, pois a mesma encontra-se plantada em
espaço de domínio público, e, por isso, a responsabilidade por tal
intervenção é dos serviços municipais, a fim de evitar a queda de
folhas para o seu telhado, que têm provocado o entupimento no sistema
de escoamento de águas pluviais, bem como para evitar possíveis
acidentes na via pública. Disse ainda que, caso os serviços municipais
não possam executar tal trabalho, está disponível, desde que tenha
autorização, para fazer a poda dessa árvore as expensas suas. ------Neste contexto, solicita, mais uma vez, a devida atenção da autarquia
para o estado de conservação da dita árvore. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o
Presidente da Câmara, tendo referido que o assunto em causa irá ser
remetido para a unidade orgânica competente, no caso “Divisão de
Recursos Operacionais”, para informar da necessidade de poda e/ou
oportunidade da mesma. ---------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou,
forma de minuta, nos precisos
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de
com vista à sua executoriedade

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

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião
quando eram quinze horas e trinta minutos, para constar se lavrou a
presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou
assinar, junto do Presidente. --------------------------------------__________________________
__________________________

