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Nº03 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 03 de 

fevereiro de 2020. ----------- 

Aos três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, 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 dez minutos iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia 

previamente elaborada e datada de vinte e nove de janeiro de dois mil 

e vinte. ------------------------------------------------------------ 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO 

VAZ. --------------------------------------------------------------- 

Iniciada a reunião, usou da palavra, o Presidente da Câmara, Dr. Nuno 

Vaz, tendo começado por apresentar um pedido de desculpas pelo atraso 

no início da presente reunião. --------------------------------------  

Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, aos 

membros do executivo municipal, dos assuntos com relevância municipal, 

assim identificados: ------------------------------------------------ 

a) Encerramento do Balcão da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Trás-

os-Montes e Alto Douro, CRL, na freguesia de Madalena e Samaiões: 

Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno 

Vaz, manifestou o seu repúdio e censura pela atitude da Caixa de 

Crédito Agrícola Mútuo de Trás-os-Montes e Alto Douro, consubstanciado 

no encerramento, sem prévio aviso, da agência bancária localizada na 

união de freguesias da Madalena e Samaiões. ------------------------- 

Tal encerramento, na visão do Município de Chaves, traduz uma decisão 

de vocação meramente económica e financeira, muito distante da lógica 

funcional e de serviço, que esteve na génese da criação da Caixa de 

Crédito Agrícola, na década de 1980/90. ----------------------------- 

Esta decisão foi tomada com total alheamento das preocupações das 

populações locais, evidenciando um sinal claro de insensibilidade e 

abandono relativamente ao mundo rural e agrícola. ------------------- 

Com esta decisão, o Conselho de Administração da Caixa Agrícola 

abandona centenas de agricultores e comerciantes, que se encontram, 

absolutamente familiarizados com o funcionamento do Balcão da 

Madalena. ---------------------------------------------------------- 

Perante tal decisão, o Município de Chaves dirigiu uma comunicação 

escrita ao presidente do Conselho de Administração da Caixa Central 

de Crédito Agrícola, manifestando o seu desagrado e descontentamento 

pela decisão, sem aviso prévio, de encerramento do aludido balcão. -- 

b) Falecimento de bebé na Unidade Hospitalar de Chaves: Sobre este 

assunto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz,  levou 
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ao conhecimento do executivo municipal, que após o trágico 

acontecimento ocorrido durante a madrugada do dia 21 de janeiro último, 

o qual resultou na morte de um bebé de 21 dias de vida, o Município 

de Chaves efetuou, desde a primeira hora, várias diligências junto do 

Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (CHTMAD) e do Ministério da Saúde, no sentido de acompanhar 

todo o processo, em curso, e apurar as circunstâncias em que terá 

ocorrido o malogrado decesso da criança. ---------------------------- 

Nesse contexto, o Município de Chaves tomou conhecimento que o Conselho 

de Administração do CHTMAD decretou a instauração de um processo 

interno de averiguação. --------------------------------------------- 

A Ação Social do Município de Chaves contactou os familiares do bebé 

falecido, tendo colocado à sua disposição, desde a primeira hora, todo 

o acompanhamento técnico necessário. -------------------------------- 

O Município de Chaves ficará a aguardar de forma atenta e próxima as 

conclusões do procedimento de averiguação em causa e continuará a 

defender, de forma intransigente, o alargamento do horário do Serviço 

de Urgência de Pediatria, das atuais 12 horas para as 24 horas, 

traduzindo um incremento de maior cobertura das situações de risco, 

dos utentes dos 0 aos 18 anos de idade. ----------------------------- 

c) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da 

Câmara apresentou uma nota de congratulação, aos atletas flavienses 

do Karaté Clube Alto Tâmega (KCAT), pela conquista de vários pódios, 

na XXVI edição do grande Torneio de Vila das Aves, que se realizou em 

Santo Tirso, no passado dia 18 de janeiro. -------------------------- 

Beatriz Alves e Ricardo Dias conquistaram o 1º lugar na categoria 

Kumite junior -59Kg e -70Kg, respetivamente, Maria Barreira alcançou 

o 2º lugar na categoria sénior Kumite -53Kg e Gonçalo Lopes subiu ao 

3º lugar em Kumite Junior -55Kg. ------------------------------------ 

O KCAT participou com uma comitiva de 19 atletas na modalidade de 

Kumite, num evento desportivo que reuniu cerca de 800 atletas com 

representação de 6 países. ------------------------------------------ 

d) Assinatura de contrato de geotermia: Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, deu nota que Chaves 

prepara-se para criar a maior rede urbana de calor “geotérmico" de 

Portugal Continental, um projeto piloto que abrangerá, numa primeira 

fase, um total de 24 edifícios a beneficiarem de uma fonte de energia 

renovável e limpa. -------------------------------------------------- 

O Município vai aproveitar o potencial geotérmico das águas termais, 

resultante da elevada temperatura das águas termais deste território, 

para criar uma rede urbana de distribuição de calor, que permitirá 

climatizar mais 19 novos edifícios públicos e privados. ------------- 

No pretérito dia 24 de janeiro, foi assinado o Contrato de Incentivo 

Financeiro para a Promoção da utilização da energia geotérmica, na 

presença do Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, 

seguindo-se a visita aos locais de captação da água termal e ao sistema 

de aproveitamento geotérmico do Hotel IBIS Styles, que constitui a 

mais recente ligação à atual rede geotérmica, tendo sido um ato de 

simbolismo muito assinalável. --------------------------------------- 

Este projeto sustentável contribuirá, consideravelmente, para a 

redução da pegada de carbono, com uma poupança estimada de 1330 

toneladas/ano de dióxido de carbono, fomentando, assim, a 

descarbonização através de uma solução inteligente que aumenta a 

eficiência e reduz o consumo de energia. ---------------------------- 

O projeto tem um valor de 850 mil euros, comparticipado em cerca de 

80% por um fundo de apoio à inovação, com o prazo de execução de um 

ano. --------------------------------------------------------------- 



                                                                F. 114 

                                                                  _____________________ 
 

Em Chaves, o recurso à energia geotérmica já é utilizado em cinco 

equipamentos: no complexo termal, na Piscina Municipal, em duas 

unidades hoteleiras e num centro geriátrico da cidade. -------------- 

e) Visita da Ministra da Agricultura: Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, deu nota da abertura de 

dois avisos, no valor de 11 milhões de euros, de apoio aos agricultores 

afetados pelo mau tempo de dezembro nas regiões Norte e Centro, tendo 

sido Chaves o concelho mais atingido, a Norte. ---------------------- 

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, visitou, no dia 

24 de janeiro, duas explorações agrícolas de jovens agricultores, em 

Curalha, afetadas pelas depressões “Elsa” e “Fabien”. --------------- 

Após a visita às explorações afetadas em dezembro de 2019, a governante 

anunciou a abertura de dois avisos, um dos quais no valor de dois 

milhões de euros para apoiar os agricultores pelos prejuízos causados 

pelas cheias, nomeadamente no vale do Mondego.  --------------------- 

Um segundo aviso, no valor de 9 milhões para as regiões Centro e Norte 

que foram atingidas pelas ditas depressões do mês de dezembro. ------ 

Com a abertura dos avisos, cada agricultor terá que elaborar 

candidatura e verificar as condições de elegibilidade dos seus 

prejuízos. --------------------------------------------------------- 

A Ministra acrescentou ainda que o valor de 11 milhões será suficiente 

para colmatar as carências reportadas, havendo necessidade poderá ser 

ainda equacionada a abertura de um terceiro aviso. ------------------ 

f) Autarquia reforça comparticipações financeiras no setor da 

Educação: Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz, deu nota que o Município de Chaves tem vindo a apoiar 

financeiramente os Planos de Atividades dos Agrupamentos de Escolas 

do concelho, tendo sido reforçada esta comparticipação, no presente 

ano letivo, com um acréscimo de cerca de 14%. ----------------------- 

Para que os Agrupamentos de Escolas possam impulsionar ainda mais a 

qualidade dos seus planos anuais de atividades foram atribuídas verbas 

para atividades do ensino secundário, atividades do ensino básico e 

para atividades da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo. -------------- 

Assim, as Escolas terão mais disponibilidade financeira para poder 

desenvolver atividades que contemplem aluguer de autocarros para 

visitas de estudo, desporto escolar em equipamentos municipais, 

realização de festividades variadas, participação em concursos 

externos, entre outras. --------------------------------------------- 

No total, são 49.500 euros, distribuídos pelos três Agrupamentos: 

António Granjo (20.333,50€), Júlio Martins (21.507,50€) e Fernão de 

Magalhães (7.655,00€). ---------------------------------------------- 

g) Termas de Chaves - “Open week”: Sobre esta matéria, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, deu nota da abertura, 

no dia de hoje, das Termas de Chaves, bem como do início de um ano 

repleto de novidades, tais como os novos produtos e um leque variado 

de iniciativas para celebrar os 75 anos da nomeação do primeiro Diretor 

Clínico das Termas de Chaves, Dr. Mário Carneiro, em 1945, as quais 

irão marcar o ano do Balneário Flaviense, que reabre mais cedo em 

2020. -------------------------------------------------------------- 

A abertura da época termal acontece após um ano de forte crescimento 

das Termas de Chaves que, em 2019, registaram 7.970 aquistas, o maior 

número de utentes de sempre. Números que refletem o reconhecimento dos 

tratamentos termais e a qualidade dos serviços prestados no Balneário. 

O lançamento de dois novos produtos da linha dermocosmética Termal 

Aquae, o creme reafirmante e creme de pés, produzidos com Água Termal 

Flaviense, é uma das grandes novidades deste ano. A atual linha conta 

com cinco produtos: creme de corpo, creme de mãos e creme de rosto e 
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sabonetes esfoliante e hidratante, e fica agora reforçada com dois 

novos artigos. A Termal Aquae é uma gama de produtos inovadores, 

produzidos com a Água Flaviense que, pelas suas propriedades 

medicinais, potencia os resultados obtidos. ------------------------- 

As comemorações dos 75 anos da nomeação do primeiro Diretor Clínico 

das Termas de Chaves, Dr. Mário Caneiro, são também um grande momento 

deste ano, que agora começa traduzindo-se numa justa homenagem àquele 

que é considerado o “Pai”, das termas de Chaves. -------------------- 

Conhecido por todos, o Dr. Mário Gonçalves Carneiro foi um genuíno e 

ilustre Flaviense que dedicou quase toda a sua vida à cidade e às 

Termas de Chaves e que deu um grande impulso na profissionalização e 

qualificação do trabalho desenvolvido no balneário termal, e na sua 

relevância em termos da saúde. -------------------------------------- 

As Termas de Chaves reabrem, assim, depois de um curto período de 

encerramento, e após um ano de forte crescimento, com o equipamento 

termal a registar o maior número de termalistas de sempre (7.970 

aquistas) e um aumento geral da faturação em 19% comparativamente ao 

ano de 2018. -------------------------------------------------------- 

Este crescimento refletiu-se tanto nos tratamentos de Termalismo 

Terapêutico, que apresentaram um aumento de 16% face a anos anteriores, 

como nos serviços de Spa e Bem-estar onde o acréscimo foi ainda mais 

significativo, chegando aos 40%. ------------------------------------ 

Para marcar o início da época termal, as Termas prepararam uma Open 

Week, que arrancou hoje, segunda-feira, prolongando-se até sexta-

feira, com os visitantes a terem acesso gratuito à piscina termal, com 

hidromassagem, para assim usufruírem de momentos relaxantes no 

Balneário Flaviense, bem como a uma visita guiada. ------------------ 

Registou, ainda, que a expressão da qualidade dos balneários termais 

municipais, também se pretende que se verifique relativamente ao 

Balneário de Vidago, este mais vocacionado para as vertentes 

pedagógicas e de investigação. -------------------------------------- 

 

 

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 cumprimentar 

todos os presentes. ------------------------------------------------- 

De seguida, associou-se em seu nome e do “PSD” aos votos de 

congratulação apresentados, no início da presente reunião, pelo 

Presidente da Câmara. ----------------------------------------------- 

Concluindo a sua intervenção, o Vereador do Partido Social Democrata 

abordou os seguintes assuntos relacionados com a atividade municipal, 

a saber: ------------------------------------------------------------ 

a) Falecimento de bebé na Unidade Hospitalar de Chaves – Sobre este 

assunto o Vereador interveniente deu nota que o Partido Social 

Democrata, não fez qualquer comentário/ intervenção pública, acerca 

do sucedido, por respeito à família, em momento tão doloroso, no 

entanto aguarda pelos resultados do relatório de averiguação, 

elaborado para o efeito, pelo Centro Hospitalar. -------------------- 

b) Encerramento do Balcão da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Trás-

os-Montes e Alto Douro, CRL, na freguesia de Madalena e Samaiões – 

Sobre esta matéria, o Vereador interveniente deu nota que o Partido 

Social Democrata, também, repudia completamente a tomada de posição 

de encerramento do Balcão da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Trás-

os-Montes e Alto Douro, na freguesia da Madalena e Samaiões. ----- 
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Neste contexto, solicitou, junto do Presidente da Câmara, informação 

relacionada com a, eventual, comunicação de tal decisão – encerramento 

do balção da Madalena - por parte da Caixa de Crédito Agrícola ao 

Município de Chaves, bem como deu nota das noticias, difundidas, na 

comunicação social, da revogação da decisão de encerramento de balcões 

da Caixa Agrícola, nos Concelhos de Montalegre – Balcão de Salto – e 

de Ribeira de Pena – Balcão de Cerva -, e que na presente data, se 

encontram em funcionamento. ----------------------------------------- 

c) Feira dos Sabores de Chaves 2020 – Sobre esta matéria, o Vereador 

interveniente apresentou uma nota de congratulação a toda a 

Organização, muito concretamente, aos trabalhadores municipais, 

envolvidos na realização da Feira dos Sabores de Chaves 2020, pela 

forma como a mesma decorreu. ---------------------------------------- 

Ainda, sobre esta matéria, o Vereador interveniente apresentou uma 

nota de lamento pessoal, pela forma como os convites foram enviados, 

ou seja, esteve presente na abertura da Feira, pois possuía um convite 

oficial, no entanto não esteve presente no jantar para os convidados, 

primeiro porque desconhecia a sua existência e segundo pelo facto de 

não ter sido convidado, sendo este evento promovido pelo Município, o 

mesmo requer um maior cuidado, na comunicação atempada de modo a ser 

garantida uma proporcional representação institucional. ------------- 

d) Termas de Chaves – Sobre esta matéria, o Vereador interveniente 

solicitou, junto do Presidente da Câmara, informação relacionada com 

a comparticipação do SNS, nos tratamentos nas Termas de Chaves, no 

âmbito do projeto piloto, que aconteceu no ano de 2019, questionando 

se existe alguma informação sobre a eventual comparticipação para os 

anos de 2020 e 2021. ------------------------------------------------ 

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

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

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

1 – Ao Município de Chaves não chegou nenhuma comunicação oficial 

remetida pelo Conselho de Administração da Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo de Trás-os-Montes e Alto Douro sobre esta matéria. ------------ 

2 – O Município de Chaves teve conhecimento da intenção do encerramento 

do balcão da Madalena através de contacto informal. ----------------- 

3 – Foi solicitado ao Presidente do Conselho de Administração da Caixa 

de Crédito Agrícola Mútuo de Trás-os-Montes e Alto Douro, uma reunião 

de trabalho, que se realizou em Chaves, e que tinha como principal 

assunto o eventual encerramento da agência bancária localizado na 

Madalena, na qual a autarquia evidenciou a importância do balcão para 

a população e agentes económicos da freguesia da Madalena, e, ainda, 

para todos os agricultores que aí têm as suas poupanças. ------------ 

4 – A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

sem qualquer comunicação prévia, decidiu proceder ao encerramento do 

balcão na freguesia da Madalena, sendo este facto um motivo adicional 

de desagrado e descontentamento, manifestado pelo Município de Chaves 

por tal desconsideração. -------------------------------------------- 

5 – Associa-se aos votos de congratulação apresentados pelo Vereador 

Arq. Carlos Penas, relativamente à organização da Feira dos Sabores 

de Chaves e estende, a mesma, a todos os que tiveram um papel ativo 

na realização da Feira. --------------------------------------------- 

6 – Em sua opinião, a Feira dos Sabores de Chaves 2020, foi a melhor 

das feiras realizadas desde a sua criação, valorizando os produtores 

e produtos da região e promovendo os projetos dos mais jovens, numa 

lógica de marketing territorial, de modo a reafirmar as suas 

competências, saberes e bem fazer, a nível nacional. ---------------- 
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7 – No que diz respeito às Termas de Chaves, durante o ano de 2019, 

foi reposta a comparticipação financeira do SNS, com a criação de um 

projeto piloto. ----------------------------------------------------- 

8 – Na presente data, o município encontra-se a aguardar pela avaliação 

dos impactos dos tratamentos termais na saúde, sendo expectável que, 

na sequência das propostas de alteração ao Orçamento, entretanto, 

apresentadas, pelos Grupos Parlamentares, e com a aprovação definitiva 

do Orçamento de Estado, para o ano de 2020, a comparticipação dos 

tratamentos termais por parte do SNS, se mantenha e, assim, se possa 

consolidar o crescimento de aquistas que as Termas de Chaves têm vindo 

a conquistar paulatinamente. ---------------------------------------- 

9 – Relativamente às iniciativas/eventos promovidos pelo Município, 

serão revistas as práticas existentes, de modo a assegurar o bom 

funcionamento do protocolo, particularmente no que respeita à 

comunicação atempada de convites, de forma a garantir uma 

representação equilibrada. ------------------------------------------ 

 

 

III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, JOÃO CARLOS 

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

Usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor João 

Carlos Alves Neves, tendo começado por destacar a importância da 

manutenção do balcão da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Trás-os-

Montes e Alto Douro, na freguesia da Madalena, dado a margem direita 

do Tâmega, ser um ponto de reunião entre os agricultores, no dia de 

feira, que ali depositam e levantam os seus subsídios e economias. -- 

O seu encerramento causa, assim, um enorme transtorno e alteração do 

dia a dia, de quem ali possuía contas bancárias. -------------------- 

Deu conhecimento de ter realizado algumas diligências, no sentido de 

apurar os motivos que levaram a administração da Caixa Agrícola a 

decidir pelo encerramento, tendo obtido, informalmente, a informação 

de que os motivos foram estritamente financeiros. ------------------- 

 

 

IV - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHORA 

MARIA MANUELA PEREIRA TENDER. --------------------------------------- 

Usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, Dra. Maria 

Manuela Pereira Tender, tendo começado por se associar à nota de 

repúdio anteriormente apresentada e relativa à Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo de Trás-os-Montes e Alto Douro. --------------------- 

De seguida, disse subscrever, inteiramente, a nota de pesar pelo 

falecimento do bebé, no Hospital de Chaves e a nota de congratulação 

apresentada e relativa ao Karaté Club do Alto Tâmega. --------------- 

Seguidamente, partilhou as suas preocupações sobre o funcionamento do 

Hospital de Chaves. É sua opinião que está na altura da Câmara 

Municipal de Chaves colocar alguma pressão na tutela, uma vez que são 

promessas e mais promessas, por cumprir, dos sucessivos Governos, e a 

constante perda de valências por parte da Unidade Hospitalar de Chaves, 

desde a sua integração no Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto 

Douro. ------------------------------------------------------------- 

Concluindo a sua intervenção, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Dra. Maria Manuela Pereira Tender, interpelou o Presidente da Câmara 

sobre os constrangimentos verificados, todos os anos, no fornecimento 

de água à aldeia de Povoa de Agrações, e qual a solução que o Município 

esta a preparar em vista a colmatar as falhas no abastecimento de água 

a tal povoação. ----------------------------------------------------- 

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

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

1 – Relativamente à questão e preocupação relacionada com o 

funcionamento da Unidade Hospitalar de Chaves, trata-se, também, de 

uma preocupação partilhada por todos os municípios do Alto Tâmega, em 

geral, e do Município de Chaves, em particular. --------------------- 

2 – Tal como já tinha referido em sede da última sessão da Assembleia 

Municipal, o mês de fevereiro será decisivo para o esclarecimento 

desta matéria, existindo o compromisso da Senhora Ministra da Saúde 

de reunir com o Município de Chaves para discutir e calendarizar cada 

um dos investimentos a executar na unidade hospitalar de Chaves, 

durante o presente ano. --------------------------------------------- 

3 – O acesso ao abastecimento de água às populações em quantidade e 

qualidade encontra-se identifica como uma das prioridades deste 

Executivo Municipal, e, neste contexto, foram já realizados alguns 

investimentos que permitiram resolver um conjunto de problemas com o 

abastecimento público em qualidade e quantidade. -------------------- 

4 – Na presente data, está a ser concluída a solução adotada para 

resolver o problema de abastecimento de água à freguesia de Vilas 

Boas. --------------------------------------------------------------  

5 - O problema relacionado com o abastecimento de água da aldeia de 

Póvoa de Agrações encontra-se atualmente em fase de apreciação pelos 

serviços municipais responsáveis, sendo certo que as dificuldades e 

questões relativas à sustentabilidade e disponibilidade da água 

continuam a ser críticas, e implicam a elaboração de um plano avultado 

de investimento de 5 a 10 anos que contribua para a resolução de todos 

os problemas associados à quantidade e/ou qualidade da água no 

concelho. ---------------------------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 20 de janeiro de 2020. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com os votos contra dos 

Vereadores do Partido Social Democrata, Senhor João Carlos Alves Neves 

e Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, aprovar, depois de 

lida, a referida ata. ----------------------------------------------- 

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

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

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, para apresentar, 

verbalmente, a seguinte declaração: --------------------------------- 

Relativamente ao assunto do ponto II do Período Antes da Ordem do Dia 

da reunião de Câmara do dia 20.01.2020, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

AUDITORIA FINANCEIRA – RELATÓRIO E CONCLUSÕES APRESENTADOS PELA KPMG 

E ASSOCIADOS, S.A., em documento lido e apresentado por escrito, pelos 

vereadores do PSD, não pode o Sr. Presidente, posteriormente em 

declaração escrita com tempo e como resposta ao solicitado, estruturar 

os argumentos aduzidos da forma mais conveniente, “maquilhando” assim 

a ata da última reunião de Câmara, fazendo com que o que vem expresso 

na ata, não corresponda de todo ao que o Senhor Presidente da Câmara 

expressou no momento da discussão. ---------------------------------- 
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Por tais factos, considero estar fortemente violada a confiança 

institucional que deve existir neste órgão, e considero ainda que tal 

atitude constitui um claro arrepio ao que está legalmente 

estabelecido. ------------------------------------------------------ 

Pese embora até à presente data (eu pessoalmente) me ter manifestado 

contra a gravação das reuniões, hoje penso ser um imperativo a gravação 

das mesmas, deixando essa proposta para análise do executivo 

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

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

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

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

1 – A declaração expressa pelo Senhor Vereador, Arq. Carlos Penas, não 

traduz, com rigor e exatidão, as circunstâncias em que a declaração 

foi transmitida. A posição que consta em ata traduz fielmente aquilo 

que foi o sentido e alcance das afirmações que foram proferidas no 

contexto dessa reunião. --------------------------------------------- 

2 – Naturalmente, há aspetos de forma e não de substância, que terão 

tido, como têm todas as atas, um aperfeiçoamento do discurso oral para 

o escrito. ---------------------------------------------------------- 

3 - As atas traduzem uma síntese dos aspetos mais relevantes que 

acontecem numa determinada reunião. --------------------------------- 

4 – Na sua opinião a ata, ora, em causa, traduz fielmente o que mais 

relevante ocorreu em tal reunião. ----------------------------------- 

4 - É estranho que a questão não tenha sido suscitada em diferentes 

momentos, pelos Srs. Vereadores do PSD, pois quando a mesma foi 

discutida em sede de reunião da Câmara, as conclusões da auditória 

nunca mereceram qualquer consideração. Apenas a Vereadora do PSD, Dra. 

Manuela Tender, suscitou dúvidas adjetivas quanto à realização do 

procedimento de auditoria, e, também, na Assembleia Municipal, tal 

relatório de auditoria, não foi objeto de qualquer consideração. ---- 

5 – Por último quanto à organização e funcionamento das reuniões da 

Câmara, tal questão foi apreciada aquando da aprovação do Regimento 

da Câmara Municipal, que contou com os votos favoráveis de todos os 

Vereadores deste órgão, encontrando-se, assim, em sua opinião, 

aprovado o documento que disciplina a forma como devem decorrer as 

Reuniões da Câmara neste mandato. ----------------------------------- 

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

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

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

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

1 – O documento “Relatório de Auditória”, foi presente em reunião da 

Câmara Municipal, para conhecimento, e em momento algum se fez 

referência à suspeição dos três milhões de euros de “dívida escondida”.  

2 - O mesmo documento “Relatório de Auditória”, foi presente em sessão 

da Assembleia Municipal, e, também, em momento algum se fez referência 

à menção “dívida escondida”. ----------------------------------------  

3 – Sempre se fez a análise a todo o documento, e nunca foi feita 

qualquer referência à suspeição dos três milhões de euros de “dívida 

escondida”, só posteriormente, em conferencia de imprensa, é que tal 

acontece. ---------------------------------------------------------- 

4 – Relativamente ao funcionamento das Reuniões da Câmara, mantém a 

proposta apresentada, e irá pugnar pelo escrupuloso cumprimento do 

regimento aprovado, no que diz respeito a aportes, à posteriori, à ata 

da reunião de Câmara. ----------------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: -- 
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1 – O teor daquilo que foram as apresentações feitas na Câmara 

Municipal e na Assembleia Municipal, que na essência os factos são 

exatamente os mesmos, o que suscita esta tomada de posição por parte 

do “PSD”, é a referência “dívida escondida” utilizada por um órgão de 

comunicação social. ------------------------------------------------- 

2 – O que sempre referiu e continua a referir é que os factos que têm 

relevância financeira e que traduziriam uma dívida superior ao 

registados, são as que constam das conclusões do relatório de 

auditoria. --------------------------------------------------------- 

3 – Quanto à determinação da dívida total a terceiros, no final de 

2017, afirmou, afirma e continuará a afirmar que a dívida total era 

superior a 40 milhões de euros, se não considerarmos a ação da Empark 

avaliada em cerca de 3 milhões de euros e a ação com as Águas do Norte 

relativamente aos consumos mínimos, cujo valor estimado será de 3 

milhões de euros. --------------------------------------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. ALTERAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALTO TÂMEGA. 

OFICIO N.5/2 DE 2020-01-08. ----------------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, o ofício identificado 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 DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2019.08.08. -------------------------------------------------------- 

Visto. Ao Órgão Executivo Municipal para conhecimento. ------------- 

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

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

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

 

 

2.2. DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA GERAL DA 

EMPRESA “EHATB – EMPREENDIMENTOS HIDROELÉTRICOS DO ALTO TÂMEGA E 

BARROSO, EIM,S.A”. PROPOSTA Nº 7 /GAP/2020. ------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

A empresa EHATB - Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e 

Barroso, EIM, S.A., através do ofício que se anexa, registado nos 

serviços de expediente geral deste município, sob o n.º 563, no 

pretérito dia 15 de janeiro de 2020, solicita, nos termos do disposto 

no nº 2, do artigo 26º, da Lei 50/2012, de 31 de agosto, a designação 

do representante do Municipio de Chaves na Assembleia Geral da empresa. 

Considerando que à luz do disposto no Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, compete à Câmara Municipal designar o representante do 

município na assembleia geral das empresas locais. ------------------ 

II – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------ 

Pelas razões acima evidenciadas e para efeitos do estipulado na alínea 

oo), do nº, do Artigo 33º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, tomo a 

liberdade de propor ao Executivo Camarário, que adote deliberação no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 

 Aceitar a designação do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno 

Vaz Ribeiro, como representante do Município de Chaves na Assembleia 

Geral da EHATB, EIM, S.A.; ------------------------------------------ 
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 Em caso afirmativo, deverá o teor integral da presente deliberação 

ser levada ao conhecimento da empresa em causa, expedindo-se, para o 

efeito, a competente notificação, nos termos do Código do Procedimento 

Administrativo. ---------------------------------------------------- 

Chaves, 22 de janeiro de 2020 --------------------------------------- 

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

(Francisco Melo) ---------------------------------------------------- 

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

A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: ---------------------------------------------- 

Votos a Favor – 6 ---------------------------------------------------  

Votos em Branco – 1 ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, aprovar a proposta. 

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

 

 

2.3. APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, A 

CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E 

ADUANEIRA, PARA A COBRANÇA COERCIVA DE TAXAS OU OUTRAS RECEITAS, 

ADMINISTRADAS PELO MUNICÍPIO. PROPOSTA N.º 08/GAP/2020. ------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – DA JUSTIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 

Considerando que: --------------------------------------------------- 

1. Nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei 433/99, de 26 de 

outubro, na atual redação, as competências atribuídas no Código de 

Procedimento e de Processo Tributário a órgãos periféricos locais são 

exercidas, nos termos da lei, em caso de tributos administrados por 

autarquias locais, pela respetiva autarquia; ------------------------ 

2. Não obstante os municípios deterem competências próprias para a 

administração de impostos e outros tributos das autarquias locais, 

denota-se dificuldade em sede de cobrança coerciva dos mesmos; ------ 

3. De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 7.º do enunciado 

diploma legal, a competência para cobrança coerciva de impostos e 

outras receitas administrados pelo Município pode ser atribuída à 

administração tributária mediante protocolo; ------------------------ 

4. À luz da previsão constante na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º 

do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, 

compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a câmara municipal e o Estado; -------------------------------------- 

5. Por sua vez, e em sintonia com o teor da alínea m) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

ulterior redação, compete à Câmara Municipal submeter à Assembleia 

Municipal, para efeitos de autorização, propostas de celebração de 

contratos de delegação de competências com o Estado e propostas de 

celebração e denúncia de contratos de delegação de competências com o 

Estado; ------------------------------------------------------------ 

II - DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------- 

Nestes termos e de acordo com as razões anteriormente aduzidas, 

proponho à Câmara Municipal o seguinte: ----------------------------- 

a) Aprovar a minuta de protocolo de delegação de competências, a 

celebrar entre o Município de Chaves e a Autoridade Tributária e 
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Aduaneira, para a cobrança coerciva de taxas ou outras receitas, 

administradas pelo município, conforme documento que se junta em anexo 

sob a forma de Doc. n.º 1. ------------------------------------------ 

b) Caso a presente proposta venha a merecer a aprovação do órgão 

executivo municipal, seja a mesma agendada para a próxima sessão da 

digníssima Assembleia Municipal, para aprovação final. -------------- 

Paços do Concelho de Chaves, 20 de janeiro de 2020. ----------------- 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

Em anexo: Minuta de protocolo. -------------------------------------- 

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

 

1. ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA TABELA ANEXA AO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS. 

INF. 3/DAF/2020. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Na sequência da deliberação tomada pelo órgão executivo camarário, em 

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, em vigor no Concelho de 

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

Refira-se que o art. 5º do referido Regulamento prevê, expressamente, 

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

“ Actualização ------------------------------------------------------ 

1. As taxas previstas na Tabela anexa serão atualizadas, ordinária e 
anualmente, em função da taxa de inflação publicada pelo Instituto 

Nacional de Estatística (por aplicação do Índice de Preços ao 

Consumidor, sem habitação) relativa ao período de Novembro a Outubro, 

inclusive, dos exercícios anteriores àquele em que a atualização 

produzirá efeitos. ------------------------------------------------- 

2. A atualização a que alude o n.º anterior deverá ser feita nos 

documentos previsionais. ------------------------------------------- 

3. Os valores resultantes da atualização efetuada nos termos do número 
1 serão arredondados para a segunda casa decimal para o múltiplo de 

0,05 € mais próximo. ----------------------------------------------- 

4. Sem prejuízo das atualizações anuais previstas no número 1, o 

Município pode proceder à atualização dos valores das Taxas Municipais 

sempre que o considere justificado, mediante a fundamentação 

económico-financeira subjacente, nos termos previstos na Lei n.º 53-

E/2006, de 29 de Dezembro. ---------------------------------------- 
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5. As taxas que resultem de quantitativos fixados por disposição legal 
especial serão atualizadas de acordo com os coeficientes legalmente 

estabelecidos.” --------------------------------------------------- 

Assim, em vista a dar inteiro cumprimento ao estatuído no retrocitado 

art. 5º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, 

em vigor neste Concelho, teve lugar a atualização das taxas 

administrativas constantes da respetiva Tabela Anexa ao referido 

Regulamento, em função da taxa de inflação publicada pelo INE (0,19%), 

por aplicação do índice de preços ao consumidor sem habitação, relativa 

ao período de novembro dos exercícios anteriores àquele em que a 

atualização produzirá efeitos, tudo isto, conforme documento cujo teor 

aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais 

e que se anexa à presente informação. ------------------------------ 

Neste contexto, e tendo por objetivo a aplicação das respetivas taxas 

administrativas municipais para o ano económico em curso – 2020 - e 

previstas em tal instrumento regulamentar, deverá o presente assunto 

ser levado ao conhecimento do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno 

Vaz, bem como ao conhecimento do órgão executivo camarário. -------- 

Proceda-se ainda à divulgação pública da Tabela de Taxas Anexa ao 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no 

Concelho de Chaves, devidamente atualizada. ------------------------- 

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

Chaves, 2 de janeiro de 2020 ---------------------------------------- 

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

(Carla Negreiro) ---------------------------------------------------- 

Em Anexo: Tabela de taxas administrativas atualizada. --------------- 

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

2020.01.28. -------------------------------------------------------- 

Visto. Ao Executivo Municipal para conhecimento. -------------------- 

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

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

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

 

 

2. MINUTA DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E AS RESPETIVAS FREGUESIAS. RUA 

DE S. MARTINHO, N.º 7, FREGUESIA DE TRONCO, CONCELHO DE CHAVES. JUNTA 

DE FREGUESIA DE TRONCO. INF. 16/DAF/2020. --------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Preliminares ---------------------------------------------------- 

1 – Em 13/01/2020 foi apresentado ofício ref.ª 90/2020 pelo requerente 

supra indicado, no qual se refere que “a Junta de Freguesia de Tronco, 

não concordando com o teor de algumas cláusulas constantes da minuta 

de contrato administrativo a estabelecer entre si e o Município de 

Chaves, propôs um contrato com alteração das referidas cláusulas, o 

qual, depois de submetido à apreciação da ERSAR, não foi por esta 

reconhecido, imputando quer à Junta de Freguesia de Tronco, quer ao 

Município de Chaves, a responsabilidade para alcançar um acordo (…)”, 

mais concluindo que “a Junta de Freguesia de Tronco e a sua população, 

recusam-se a prescindir do seu direito de propriedade/titularidade das 

águas para consumo humano na aldeia de Tronco”, “Não se considera 

necessária a introdução de taxas de consumo de água, já que a Junta 

de Freguesia de Tronco consegue disponibilizar esse serviço de forma 

gratuita (…)” avançando que só “procederá à cobrança de taxas de 

consumo por si determinadas e deliberadas pela Assembleia de Freguesia 

de Tronco”, “compromete-se a dar continuidade à submissão de exames 
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de salubridade da água para consumo humano, através de laboratório 

devidamente certificado, reportando o resultado desses exames ao 

Município de Chaves”, e ainda que “o teor do contrato 

interadministrativo proposto e a implementar entre a Junta de 

Freguesia de Tronco e o Município de Chaves é o constante da minuta 

enviada a esse município, a coberto do nosso ofício n.º 20/2019, de 

16/11/2019”, o qual mereceu despacho, de 14/01/2020, do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Chaves para pronúncia jurídica 

acerca da respetiva pretensão/posição assumida pela freguesia de 

Tronco; ------------------------------------------------------------ 

Assim, cumpre-me informar o seguinte:  ----------------------------- 

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

Neste enquadramento, e face ao teor da argumentação vertida no 

requerimento enunciado no ponto 1, importa, desde logo, nortear o 

presente parecer nos seguintes pontos: ------------------------------ 

2 – Da titularidade dos recursos hídricos em sede das autarquias locais 

a) a Constituição da República Portuguesa (adiante CRP), na atual 

redação, determina no n.º 1 do seu artigo 84.º que pertencem ao domínio 

público os seguintes bens: "a) As águas territoriais com os seus leitos 

e os fundos marinhos contíguos, bem como os lagos, lagoas e cursos de 

água navegáveis ou flutuáveis, com os respectivos leitos; (…) f) Outros 

bens como tal classificados por lei", prevendo ainda no seu n.º 2 que 

“A lei define quais os bens que integram o domínio público do Estado, 

o domínio público das regiões autónomas e o domínio público das 

autarquias locais, bem como o seu regime, condições de utilização e 

limites", sendo certo que Gomes Canotilho e Vital Moreira Resulta 

avançam com um conjunto de dimensões inerentes ao próprio conceito de 

domínio público, nomeadamente, a respetiva inaliebilidade, 

imprescritibilidade, insusceptibilidade de servidões reais, a exclusão 

de posse privatística e a impossibilidade de serem objeto de execução 

forçada ou de expropriação por utilidade pública (in CRP Anotada, 3.ª 

edição pág. 410 a 414); -------------------------------------------- 

b) Mais, no âmbito da alínea c) do artigo 161.º da CRP, estabelece 

a Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na redação em vigor, a 

titularidade dos recursos hídricos - que compreendem as águas, com os 

respetivos leitos e margens, zonas adjacentes, zonas de infiltração 

máxima e zonas protegidas – os quais, em função da titularidade, se 

classificam como recursos dominiais, ou pertencentes ao domínio 

público, e como recursos patrimoniais, pertencentes a entidades 

públicas ou particulares, sendo certo que no seu artigo 2.º dispõe que 

o domínio público hídrico  “compreende o domínio público marítimo, o 

domínio público lacustre e fluvial e o domínio público das restantes 

águas”, o qual, por sua vez, pode “pertencer ao Estado, às regiões 

autónomas e aos municípios e freguesias”, uma matéria que igualmente 

tem enquadramento no regime jurídico do património imobiliário 

público, aprovado pelo Decreto-lei n.º 280/2007, de 07 de agosto, na 

atual redação1; ----------------------------------------------------- 

c) Assim, também as autarquias locais dispõem de património 

constituído por bens do domínio público (cf. artigo 84.º n.º 2 da CRP) 

e do domínio privado, sendo que os princípios gerais que regem o 

domínio público do Estado aplicam-se com as devidas adaptações ao 

domínio público das autarquias locais, e, desde logo, integram o 

                                                           
1 De referir ainda o Decreto-lei n.º 477/80, de 15 de outubro, na 

ulteriora redação, que fixou o inventário geral do património do Estado 

e é “aplicado com as necessárias adaptações às autarquias locais”, 

listando no seu artigo 4.º os bens que integram o domínio público.--- 



                                                                F. 125 

                                                                  _____________________ 
 

domínio público das autarquias locais (cf. Marcello Caetano, Manual 

de Direito Administrativo, vol. II, 1ª ed., pág. 917 e seguintes) os 

bens que integram o domínio hídrico; -------------------------------- 

d) Em sintonia com a apresentação de Jorge Pação, em ação de formação 

que decorreu em novembro de 2018 no IGAP, sobre “Domínio público e 

domínio privado das autarquias locais” (cfr. PowerPoint -------------  

apresentado sobre o domínio público), constante na página 5 do parecer 

INF_DSAJAL_LIR_3351/2019, datado de 05/04/2019, da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, sobrevem o seguinte: 

ao “reconhecer a existência de um domínio público local, a Constituição 

assume, sem margem para hesitações, que cabe às autarquias locais a 

satisfação de determinadas utilidades públicas que justificam a 

aplicação do regime dominial aos bens que permitem essa satisfação”;  

e) Porém, e sem unanimidade em sede da doutrina, segundo o mesmo 

parecer da CCDRN “tem-se entendido que são bens do domínio público das 

freguesias os que se inserem no seu domínio hídrico”, em particular 

atenta a leitura conjugada da alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º e do 

n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na atual 

redação, a saber: -------------------------------------------------- 

“Artigo6.º ----------------------------------------------------- 

Titularidade do domínio público lacustre e fluvial 

1 - O domínio público lacustre e fluvial pertence ao Estado ou, 

nas regiões autónomas, à respetiva região. 

2 - Sem prejuízo do domínio público do Estado e das regiões 

autónomas, pertencem ainda: 

a) Ao domínio público hídrico do município os lagos e lagoas 

situados integralmente em terrenos municipais ou em terrenos 

baldios e de logradouro comum municipal; 

b) Ao domínio público hídrico das freguesias os lagos e lagoas 

situados integralmente em terrenos das freguesias ou em terrenos 

baldios e de logradouro comum paroquiais. 

3 - O disposto nos números anteriores deve entender-se sem 

prejuízo dos direitos reconhecidos nas alíneas d), e) e f) do n.º 

1 do artigo 1386.º e no artigo 1387.º do Código Civil. --------- 

Artigo8.º ------------------------------------------------------ 

Titularidade do domínio público hídrico das restantes águas 

1 - O domínio público hídrico das restantes águas pertence ao 

Estado ou, nas regiões autónomas, à região, no caso de os terrenos 

públicos mencionados nas alíneas a) e c) do artigo anterior 

pertencerem ao Estado ou à região, ou no caso de ter cabido ao 

Estado ou à região a construção das fontes públicas. 

2 - Sem prejuízo do domínio público do Estado e das regiões 

autónomas, o domínio público hídrico das restantes águas pertence 

ao município e à freguesia conforme os terrenos públicos 

mencionados nas citadas alíneas pertençam ao concelho e à 

freguesia ou sejam baldios municipais ou paroquiais ou consoante 

tenha cabido ao município ou à freguesia o custeio e administração 

das fontes, poços ou reservatórios públicos. ------------------- 

3 - O disposto nos números anteriores deve entender-se sem 

prejuízo dos direitos reconhecidos nas alíneas d), e) e f) do n.º 

1 e no n.º 2 do artigo 1386.º, bem como no artigo 1397.º, ambos 

do Código Civil.” ---------------------------------------------- 

f) Por conseguinte, e uma vez dilucidado o enquadramento jurídico 

atinente à titularidade dos recursos hídricos, sempre será de avançar 

que, efetivamente, os mesmos integram o domínio publico local, sendo 
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a respetiva afetação – ao município ou à freguesia – realizada à luz 

das disposições legais enunciadas; --------------------------------- 

3 – Da entidade responsável pelo abastecimento público de água ----- 

a) Em sintonia com a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, em conjugação 

com o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, o abastecimento público 

de água não é uma competência própria das freguesias, sendo apenas 

suscetível de delegação nas freguesias através do preceituado no 

artigo 29.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, o qual remete, por 

sua vez, para a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em 

vigor, Anexo I (adiante RJAL – regime jurídico das Autarquias Locais) 

especialmente para as seguintes disposições: ------------------------ 

i) Constituem atribuições dos municípios a promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com 

as freguesias, mais precisamente nos domínios do ambiente e saneamento 

básico, conforme previsto na alínea k) do n.º 2 do artigo 23.º do 

RJAL; -------------------------------------------------------------- 

ii) O estado, as autarquias locais e as entidades intermunicipais 

articulam entre si, nos termos do artigo 4.º do RJAL, a prossecução 

das respetivas atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à 

delegação de competências, de acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 

117.º, da referida Lei; Para o efeito, os órgãos dos municípios podem 

delegar competências nos órgãos das freguesias, de acordo com o 

estatuído no n.º 2, da retrocitada disposição legal; sendo certo que 

decorre do regime jurídico contido no mencionado diploma legal, 

mormente no artigo 120.º, que a delegação de competências se concretiza 

através da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de 

nulidade; ---------------------------------------------------------- 

iii) No âmbito da negociação, celebração e execução de tais contratos 
é aplicável o disposto no RJAL e, subsidiariamente, o Código dos 

Contratos Públicos e o Código do Procedimento Administrativo; ------- 

iv) Nos termos do artigo 131.º do RJAL, os municípios concretizam a 

delegação de competências nas freguesias em todos os domínios dos 

interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito dos 

serviços e das atividades de proximidade e de apoio direto às 

comunidades locais; ------------------------------------------------ 

v) Compete à câmara municipal, de acordo com o disposto na alínea 

l) do n.º 1, do artigo 33.º do RJAL, discutir e preparar com as juntas 

de freguesia contratos de delegação de competências, submetendo a 

respetiva celebração à autorização da assembleia municipal, em 

sintonia com a previsão constante na alínea k), do n.º 1, do artigo 

25.º, do mesmo diploma legal; ------------------------------------- 

b) À luz da previsão constante no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-

lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, na ulterior redação, “a gestão dos 

serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento 

de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos é uma 

atribuição dos municípios e pode ser por eles prosseguida isoladamente 

ou através de associações de municípios ou de áreas metropolitanas, 

mediante sistemas intermunicipais, nos termos do presente decreto-

lei”, sendo certo que sobre a entidade gestora impendem um conjunto 

de obrigações, especialmente previstas no artigos 8.º do enunciado 

diploma; ----------------------------------------------------------- 

c) Com efeito, o n.º 2 do artigo 7.º do diploma legal antes indicado 

prevê que “As situações existentes de gestão de serviços de águas e 

resíduos por freguesias ou associações de utilizadores ficam sujeitas 

ao regime transitório previsto no artigo 78.º”, o qual determina o 

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

“Artigo 78.º ----------------------------------------------- 
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Regime transitório aplicável à gestão de serviços por 

freguesias e associações de utilizadores ------------------- 

1 - Os municípios devem assegurar a progressiva extinção das 

situações de prestação do serviço de águas e resíduos por 

freguesias ou associações de utilizadores num prazo máximo de 

cinco anos a partir da entrada em vigor do presente decreto-

lei. ------------------------------------------------------- 

2 - Até à regularização prevista no número anterior, as 

entidades titulares devem inventariar e comunicar anualmente 

à entidade reguladora as situações ainda existentes nos 

respectivos territórios, devendo as juntas de freguesias e as 

associações de utilizadores aplicar aos utilizadores finais 

tarifários idênticos aos aprovados para o município 

respectivo.”; ---------------------------------------------- 

d) Ou seja, o objetivo último do diploma em referência traduz-se na 

progressiva extinção das situações de prestação de serviços de águas 

e resíduos por freguesias, avançando igualmente com a necessidade de 

aplicação do respetivo tarifário municipal ao consumidor final; ---- 

e) Acresce que entre as obrigações da entidade gestora do 

abastecimento público de água, encontra-se a obrigação de assegurar a 

qualidade da água destinada ao consumo humano, mormente através da 

elaboração de um programa de controlo da respetiva qualidade, patente 

no n.º 3 do artigo 8.º do Decreto-lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, 

na redação atual, ainda em conjugação com o disposto nos artigos 8 .º 

- A e 8.º - B do mesmo diploma, sob pena de, inclusive, consubstanciar 

a prática de uma contraordenação prevista e punível (coima de 2500 a 

44 890 euros) nos termos do preceituado na alínea a) do n.º 1 do artigo 

31.º; -------------------------------------------------------------- 

f) Aliás, e no seguimento deste entendimento, arguiu a Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (adiante ERSAR), via mail 

de 13/12/2019, que a minuta proposta pela Junta de Freguesia de Tronco 

não corresponde à minuta aprovada e recomendada pela mesma entidade, 

sendo que, para os devidos efeitos, “o município, enquanto entidade 

titular do serviço, é a entidade responsável, cabendo-lhe o integral 

cumprimento de toda a legislação e obrigações junto da ERSAR”, 

concluindo que “caso o PCQA apresentado não abranja todas as zonas de 

abastecimento, o município pode incorrer numa situação passível de 

instauração e processo de contraordenação, conforme previsto no 

Decreto-lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual”; -- 

g) Sequencialmente, dúvidas não existem de que entidade responsável 

pelo abastecimento público de água é o município, o qual, através dos 

respetivos órgãos (câmara municipal, alínea l) do n.º 1, do artigo 

33.º, e assembleia municipal, alínea k), do n.º 1, do artigo 25.º, 

ambos do RJAL), apenas mediante a celebração de um contrato 

interadministrativo de delegação de competências, pode ceder tal 

competência à freguesia, sendo certo que o objetivo que perpassa o 

quadro legal em vigor é o da progressiva extinção das situações de 

prestação de serviços de águas e resíduos por freguesias; ----------- 

h) Donde, a prestação de tal serviço pela junta de freguesia, sem 

qualquer contrato de delegação de competências encontra-se feridade 

de ausência de legalidade, além de suscitar eventual responsabilização 

disciplinar, financeira, civil e criminal; -------------------------- 

4 – Da entidade responsável pelo tarifário ------------------------- 

a) Em conformidade com a previsão constante do artigo 3.º do 

Decreto-lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, na ulterior redação, os 

serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento 

de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos constituem 
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serviços de interesse geral cuja finalidade é a prossecução do 

interesse público, daí serem reputados como «serviços públicos 

essenciais», de acordo com o disposto nas alíneas a), f) e g) do n.º 

1 do artigo 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, na atual redação; 

b) Por sua vez, os tributos devidos pela prestação dos serviços de 

abastecimento público de água, a par do saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos urbanos, estão sujeitos à disciplina 

da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, na redação em vigor, como lei 

especial, e ainda ao regime financeiro das autarquias locais, aprovado 

pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação em vigor, atendendo 

ainda à competência regulamentar das autarquias locais na matéria em 

apreço à luz da previsão constante ao abrigo do disposto no artigo 

241.º da CRP e no artigo 62.º do Decreto-Lei nº194/2009, de 20 de 

agosto, tendo ainda em linha de conta o Código do Procedimento 

Administrativo; ---------------------------------------------------- 

c) Aliás, neste quadro normativo e observando ainda ao disposto no 

Decreto-Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto, e da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, com respeito pelas exigências constantes da Lei n.º 

23/96, de 26 de julho e, ainda, ao abrigo do disposto no Decreto Lei 

n.º 306/2007, de 27 de agosto, e do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 

de maio, todos na redação em vigor, é à entidade gestora/titular que 

- como se advoga no ponto 3, é o município – compete a produção e 

aprovação do respetivo regulamento de serviço, incluindo o respetivo 

tarifário; --------------------------------------------------------- 

d) Por sua vez, compete à ERSAR “Emitir instruções vinculativas 

quanto às tarifas a praticar pelos sistemas municipais que não se 

conformem com as disposições legais e regulamentares em vigor, de 

acordo com os princípios estabelecidos na Lei da Água, aprovada pela 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e no Decreto-Lei n.º 97/2008, de 

11 de junho, permitindo a recuperação gradual dos custos associados, 

garantindo a transparência na formação da tarifa e assegurando o 

equilíbrio económico e financeiro do serviço prestado pelas entidades 

gestoras e de acordo com o princípio geral de equivalência previsto 

no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, permitindo a compensação 

tendencial dos custos sociais e ambientais da atividade de gestão de 

resíduos urbanos”, sendo que são “nulos os atos praticados sem a 

obtenção de parecer obrigatório da entidade reguladora ou antes do 

decurso do prazo para a respetiva emissão” (artigos 11.º, 11.º-A e 

11.º B do Decreto-lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, na ulterior 

redação); ---------------------------------------------------------- 

e) Por conseguinte, não dispõe a junta de freguesia de competência 

regulamentar na matéria em apreço, sendo certo que as deliberações de 

qualquer órgão das autarquias locais que determinem o lançamento de 

taxas não previstas na lei são nulas, atento o disposto no n.º 2 do 

artigo 4.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação; 

f) De referir ainda que, ao abrigo do tarifário do serviço de 

abastecimento público de água atualmente em vigor no Município de 

Chaves, sempre têm as freguesias possibilidade de beneficiar de um 

tarifário especial, especialmente por via da celebração de um contrato 

interadministrativo de delegação e competências. ------------------- 

III – Da proposta -------------------------------------------------- 

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

enunciadas, e além da questão da titularidade dos recursos hídricos 

enunciada no ponto 2, não colhe a argumentação aduzida pela Freguesia 

e respetivas pretensões porquanto não se vislumbra qualquer 

competência da Freguesia enquanto entidade gestora do serviço de 

abastecimento público de água e entidade responsável pela aprovação e 
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cobrança do tarifário respetivo, excecionando-se a possibilidade de 

outorga do imprescindível contrato interadministrativo de delegação e 

competências. ------------------------------------------------------ 

Finalmente, importa remeter a presente informação ao Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Chaves, para os fins tidos por convenientes. 

De momento, é o meu melhor parecer sobre o assunto. ----------------- 

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

Chaves, 17 de janeiro de 2020. --------------------------------------                   

A Técnica Superior Jurista, ----------------------------------------- 

(Carla Negreiro)---------------------------------------------------- 

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

2020.01.22. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao teor deste parecer jurídico, bem como quanto às respectivas 

conclusões e propostas. --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção dos 

Vereadores do Partido Social Democrata, Senhor João Carlos Alves 

Neves, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas e Senhora Dra. 

Maria Manuela Pereira Tender, concordar com a informação técnica 

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

 

 

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

Ausentou-se da sala, quando eram 15:45 horas o Presidente da Câmara, 

Senhor Dr. Nuno Vaz Ribeiro, não tendo participado na análise, 

discussão e votação dos assuntos abaixo mencionados, passando, a 

presente reunião, a ser presidida pelo Vice-presidente da Câmara, 

Senhor Dr. Francisco António Chaves de Melo. ------------------------ 

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

 

 

3. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE FATURAS; ANTÓNIO GARCIA FERNANDES. 

INFORMAÇÃO/PARECER 20/DAF/2020. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Preliminares ---------------------------------------------------- 

1. Na sequência da Informação n.º 246/DAR/2019, produzida no dia 8 

de novembro de 2019, a Divisão de Águas e Resíduos veio informar o 

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

“Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos em 30 de outubro de 2019 

com o registo de entrada n.º 10004, um requerimento em nome de José 

Garcia Fernandes, contribuinte n.º 155500228, com uma instalação n.º 

35346, na rua do Rego n.º 6, em Soutelinho da Raia, em nome de António 

Garcia Fernandes, já falecido, relativo a um pedido de perdão de dívida 

das faturas referentes às Tarifas de Resíduos Sólidos. -------------- 

Segundo o requerente a habitação encontra-se desabitada e em condições 

muito deficientes de habitabilidade, bem como, não tem eletricidade 

desde 13 de fevereiro de 2002. ------------------------------------- 

Face ao descrito pelo requerente, e após análise dos documentos anexos, 

comprovam-se a veracidade dos fatos. ------------------------------- 

Considerando que o cliente pediu a desligação à Junta de Freguesia, 

mas não comunicaram a situação à Divisão de Águas e Resíduos, o 

contrato mantém-se em vigor, e analisado o historial da instalação, 

existem em dívida faturas no valor de 355,85€ mais juros desde 

02/10/2008.” ------------------------------------------------------- 

2. Neste contexto, foi praticado despacho superior, solicitando a 

análise, por parte destes serviços, do pedido formulado pelo 
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particular, identificando o regime legal aplicável e a exigibilidade 

do valor em dívida, atendendo à data em que se formou. -------------- 

3. Através da Informação/Proposta n.º 233/2019, e em vista ao 

esclarecimento cabal da matéria, estes serviços solicitaram à DAR o 

envio das faturas que titulam o montante em dívida, bem como 

esclarecesse se, na presente data, se encontra a decorrer algum 

processo de execução fiscal que tenha como objeto a cobrança coerciva 

de tais valores. ---------------------------------------------------- 

4. Neste contexto, a retrocitada unidade orgânica enviou, junto à 

Informação n.º 271, produzida no dia 29/11/2019, listagem das faturas 

em dívida, bem como esclareceu que, àquela data, não se encontrava a 

decorrer nenhum processo de execução fiscal. ------------------------ 

5. Da análise da documentação enviada verificou-se que as faturas, 

em causa, abrangem um período que vai do dia 02/09/2008 ao dia 

13/11/2019. -------------------------------------------------------- 

6. Assim, sobre a matéria, cumpre-me informar o seguinte: -------- 

II - Do direito ---------------------------------------------------- 

1. A Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pelas Leis n.º 12/2008, 
de 26 de Fevereiro e n.º 24/2008, de 2 de Junho, consagrou um conjunto 

de regras a que deve obedecer a prestação de serviços públicos 

essenciais, com vista à proteção do utente. ------------------------ 

2. Ora, os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma legal 
são os serviços de fornecimento de água, de fornecimento de energia 

elétrica, de fornecimento de gás natural e gases de petróleo 

liquefeitos canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços 

postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais e serviços 

de gestão de resíduos sólidos urbanos. ----------------------------- 

3. Resulta do disposto no n.º 1, do art. 9º, da Lei n.º 23/96, de 26 
de Julho e ulteriores alterações, que o utente tem direito a fatura 

onde se especifique devidamente os valores que a mesma apresenta. 

4. Todavia, a entidade que presta o serviço dispõe de um prazo de seis 
meses para exigir ao utente o pagamento do valor constante da respetiva 

fatura, sob pena de prescrição desse direito, de acordo com o disposto 

no n.º 1, do art. 10º, da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho e ulteriores 

alterações. -------------------------------------------------------- 

5. Sobre esta matéria, o n.º 4, da retrocitada disposição legal, 

esclarece que o prazo para a propositura da ação ou da injunção pelo 

prestador de serviços é de seis meses, contados após a prestação do 

serviço ou do pagamento inicial, consoante os casos. --------------- 

6. Ora, no caso do prestador de serviços se tratar de um Município, 
então a cobrança coerciva dos valores em dívida deverá seguir a forma 

de execução fiscal, cujo procedimento se encontra regulado no Código 

de Procedimento e Processo Tributário, conforme a conjugação do art. 

155º, do Código de Procedimento Administrativo e do art. 10º, do 

Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores alterações.--- 

7. Neste caso e porque se trata de tributos administrados por 

autarquias locais são estas as entidades competentes para o respetivo 

processo de execução fiscal, nos termos do n.º 1, do art. 7º, do 

Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores alterações. --- 

8. Considerando que não foram instaurados processos de execução fiscal 
tendentes à cobrança coerciva das dívidas, em causa, então rapidamente 

se poderá concluir que o prazo de prescrição de seis meses prejudica, 

agora, a cobrança das mesmas, salvo quanto àquelas relativamente às 

quais tal prazo ainda não se verificou. ----------------------------- 

9. Partindo das premissas, acima, enunciadas, verifica-se, de acordo 
com a documentação enviada pela DAR, e fazendo exclusivamente fé na 

mesma, que as dívidas tituladas pelas faturas enumeradas no 
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certificado de dívida constante do presente processo se encontram, na 

presente data, prescritas, salvo os seguintes casos, a saber: ------- 

- FAC 0090792019/0033055747 (Data: 13/11/2019 Valor: 3.59€); -------- 

- FAC 0080792019/0029107590 (Data: 14/10/2019 Valor: 3.78€); -------- 

- FAC 0080792019/0029093246 (Data: 12/09/2019 Valor: 3.59€); -------- 

- FAC 0090792019/0033036163 (Data: 13/08/2019 Valor: 3.50€).--------- 

10. Alerta-se, porém, que as faturas, acima, identificadas deverão 

ser objeto de instauração de processo de execução fiscal antes de 

decorrido o prazo de seis meses contados da sua emissão, sob pena das 

dívidas tituladas pelas mesmas serem consideradas prescritas, ficando 

esta Autarquia Local impossibilitada de proceder à respetiva cobrança. 

III – Da proposta --------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião do órgão 

executivo municipal, em vista à tomada de deliberação consubstanciada 

na declaração de prescrição das dívidas tituladas pelas faturas 

identificadas no certificado de dívida em anexo à presente Informação, 

em virtude de terem decorrido mais de 6 meses sobre os factos que 

deram origem às mesmas, tudo isto por força do disposto no n.º 1, do 

art. 10º, da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho e ulteriores alterações; - 

a) Excetuam-se da declaração de prescrição proposta na alínea 

anterior as seguintes faturas, atendendo que na presente data ainda 

não se verificou o decurso do prazo de seis meses, acima, referido: 

- FAC 0090792019/0033055747 (Data: 13/11/2019 Valor: 3.59€); -------- 

- FAC 0080792019/0029107590 (Data: 14/10/2019 Valor: 3.78€); -------- 

- FAC 0080792019/0029093246 (Data: 12/09/2019 Valor: 3.59€); -------- 

- FAC 0090792019/0033036163 (Data: 13/08/2019 Valor: 3.50€). -------- 

b) As faturas identificadas na alínea anterior deverão ser objeto 

de instauração de processo de execução fiscal antes de decorrido o 

prazo de seis meses contado da data de emissão das mesmas, caso não 

seja efetuado o respetivo pagamento voluntário, sob pena das dívidas 

por elas tituladas serem consideradas prescritas, ficando esta 

Autarquia Local impossibilitada de proceder à sua cobrança; -------- 

c) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação; -------------------------------------------------- 

d) Logo que o órgão executivo tome deliberação sobre a matéria, 

deverá o presente processo ser devolvido à Divisão de Água e Resíduos, 

em vista a que tal unidade orgânica adote as diligências tendentes à 

operacionalização da mesma; ----------------------------------------- 

e) De imediato, envio do presente assunto para o gabinete do 

Vereador responsável pela respetiva área de intervenção municipal, 

Engº. Víctor Santos. ------------------------------------------------ 

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

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

Chaves, 20 de janeiro de 2020 ---------------------------------------     

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

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

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

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 22.01.2020. ----------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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4. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DA QUEDA 

DE UMA ÁRVORE; - VIATURA PEUGEOT 5008, MATRÍCULA 93-VM-56 E VIATURA 

RENAULT CLIO, MATRÍCULA 01-FI-49. INF 21/DAF/2020. ------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através da Informação n.º 152/UFRO/2019, a Divisão de Recursos 
Operacionais veio informar, estes serviços, sobre a ocorrência de um 

sinistro no dia 04/11/2019 e consubstanciado na queda de uma árvore 

localizada no recinto das instalações termais, tendo provocado danos 

em duas viaturas que aí se encontravam estacionadas, muito 

concretamente, na viatura marca Peugeot 5008, matrícula 93-VM-56, 

propriedade de António José Afonso Durão, e na viatura marca Renault 

Clio, matrícula 01-FI-49, propriedade de Eurico Alberto Rodrigues -- 

2. A retrocitada unidade orgânica juntou a identificação dos veículos 
e dos respetivos proprietários, registo fotográfico, Documentos Únicos 

Automóveis referentes às duas viaturas e orçamentos apresentados pelos 

particulares. ------------------------------------------------------

II – Do direito ----------------------------------------------------- 

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

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

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

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

a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; 

b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; 

c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

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

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

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

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

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

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

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

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

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

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

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

ou dano.------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

6. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, os prejuízos foram 
provocados na sequência da queda de uma árvore sita em domínio público 

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

7. A autarquia local, enquanto entidade gestora do domínio público 
municipal, incluindo passeios e vias de trânsito, tem a 

responsabilidade de garantir a segurança das pessoas e bens que 

circulam em tais espaços. ------------------------------------------ 
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8. É evidente, portanto, que recaem sobre esta Autarquia Local deveres 
de regular vigilância, manutenção e conservação das vias sob a sua 

esfera de ação, incluindo o respetivo património arbóreo circundante. 

9. Sendo certo que a presunção de culpa prevista no n.º 1, do artigo 
493º, do Código Civil, é extensível à responsabilidade civil 

extracontratual por factos ilícitos culposos praticados no exercício 

de gestão pública. ------------------------------------------------- 

10. Partindo destas premissas, poder-se-á concluir que compete à 

entidade pública, desde que o interessado faça prova da factualidade 

por ele invocada, bem como do nexo de causalidade existente entre a 

mesma e os prejuízos sofridos, provar que, no caso individual e 

concreto, deu cumprimento aos deveres referidos supra ou, 

alternativamente, que os prejuízos se ficaram a dever a causas 

estranhas à mesma e de força maior e que ocorreriam independentemente 

do escrupuloso cumprimento de tais deveres. ------------------------ 

11. Ora, do teor da Informação/Proposta n.º 162/DROTDU/2019, 

produzida no dia 29 de novembro de 2019, resultam as seguintes 

conclusões: -------------------------------------------------------- 

“É possível determinar o motivo que levou à queda da árvore em causa? 

Resposta: É possível sim. O motivo prendeu-se com a exposição da árvore 

a uma situação de intempérie, que atingida por ventos fortes cedeu, 

com rotura da madeira do tronco ao nível do colo da árvore, zona de 

inserção da árvore ao solo. ---------------------------------------- 

Em caso afirmativo, a queda da árvore teve na sua génese alguma causa 

de força maior e fora do controlo desta Autarquia Local? ------------ 

Resposta: Teve sim, o efeito exercido pela força dos ventos fortes e 

impossíveis de controlar pelos serviços da Autarquia, que associados 

a uma possível fragilidade interna da madeira no colo da árvore (logo 

abaixo do nível do solo), não visível exteriormente nem com sinais 

aparentes de debilidade na parte aérea da árvore, se manifestaram 

promovendo a rotura da madeira quando exposta a forças de vento 

incontroláveis. ---------------------------------------------------- 

Por último, qual o estado de conservação da árvore? ----------------- 

Resposta: O estado de conservação da árvore, no que estava ao alcance 

de observação e análise do elemento pelos serviços da Autarquia Local, 

ou seja no que corresponde à parte aérea, tronco e sua copa, era 

aparentemente saudável e em bom estado de conservação. ------------- 

Como é do conhecimento geral, as árvores como elementos vivos que são 

e em constante evolução, podem desenvolver interiormente doenças, 

podridões e debilidades na madeira, que não são de manifestação 

imediata no seu exterior, conservando um aparente estado de saúde 

enquanto progridem interiormente algumas fragilidades indetetáveis a 

olho nú, e que em situações adversas atingidas por forças maiores, se 

podem manifestar.” ------------------------------------------------- 

4. Ou seja, a queda da árvore, fazendo fé na informação dos serviços, 
teve na sua origem condições climatéricas adversas e inesperadas. 

5. Assim sendo, se por um lado é verdade que impende sobre a Câmara 
Municipal o dever de manutenção e vigilância das árvores colocadas em 

domínio público, também é verdade que a queda da mesma se ficou a 

dever a circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis, que não 

poderiam ser controladas pela Autarquia local. ---------------------- 

6.  Logo, não se vislumbra que haja sido omitido qualquer dever de 
cuidado por parte deste Município que permita aos interessados fazer 

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

7. Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, e fazendo fé nas 
conclusões formuladas na Informação n.º 162/DROTDU/2019, não parecem 

estar reunidos, salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente 
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exigíveis para o apuramento de responsabilidade civil extracontratual 

da Autarquia. ------------------------------------------------------ 

IV – Propostas -----------------------------------------------------  

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

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

Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente decisão 

administrativa, consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 

formulada pelos requerentes, não decorrendo, dos factos evidenciados, 

qualquer responsabilidade da Autarquia justificadora, a título de 

responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento de qualquer 

indemnização pelos danos sofridos nos seus veículos; ---------------- 

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

sentido de decisão administrativa acima proposta ser sujeita a 

audiência prévia, sendo estabelecido o prazo de 10 dias para permitir 

aos interessados vir ao procedimento, por escrito, dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido da decisão entretanto exarado; ------------ 

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

nos termos do art. 114º do Código do Procedimento Administrativo, da 

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

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

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

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

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

Chaves, 20 de janeiro de 2020 -------------------------------------- 

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

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

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

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

2020.01.21. -------------------------------------------------------- 

Visto. À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação 

quanto ao proposto nesta informação técnico-jurídica. --------------- 

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. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS DEVIDAS PELA INSPEÇÃO 

PERIÓDICA DE ELEVADORES. REQUERENTE: PATRONATO DE S. JOSÉ. INF 

30/DAF/2020. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Através de requerimento escrito com registo de entrada nos 

serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 349/20, datado do 

pretérito dia 09/01/2020, o Patronato de São José, com o NIPC 

501567615, veio, invocando a sua qualidade de IPSS, requerer a isenção 

das taxas municipais devidas pela inspeção periódica de um elevador 

instalado na Residência do Patronato de Vilar de Nantes, Largo do 

Eiró, n.º 13, Vilar de Nantes, 5400-580 Chaves. --------------------- 

2. O pedido encontra-se instruído com cópia dos respetivos estatutos 

e declaração emitida pela Segurança Social, no dia 22/11/2018, 

confirmando o registo definitivo da alteração dos estatutos da 

requerente, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública, bem 

como declarações emitidas, respetivamente, pela Segurança Social no 

dia 27/01/2020 e pela Autoridade Tributária Aduaneira, no dia 



                                                                F. 135 

                                                                  _____________________ 
 

27/01/2020, atestando que a requerente tem a sua situação contributiva 

regularizada perante as duas entidades declarantes. ---------------- 

3. Através de informação manuscrita no requerimento inicial, datada 

do dia 27/01/2020, a Divisão de Gestão Financeira informou que não 

existem, até esta data, dívidas ao Município em nome da requerente.  

4. Assim, sobre o presente assunto, cumpre informar o seguinte:--- 

II – Enquadramento jurídico ----------------------------------------- 

1. Entre as diversas disposições que dão corpo ao Regulamento 

Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no 

concelho de Chaves, o capítulo III, prevê as isenções ou reduções de 

taxas municipais contempladas na tabela em anexo ao mesmo. ---------- 

2. Sobre esta matéria, o n.º 1, do artigo 24º, do retrocitado 

regulamento, dispõe, expressamente, o seguinte: --------------------- 

“Poderão estar isentas do pagamento de taxas as pessoas colectivas de 

utilidade pública administrativa, as instituições particulares de 

solidariedade social2, bem como as de mera utilidade pública, 

relativamente aos actos e factos que se destinem à directa e imediata 

realização dos seus fins, desde que lhes tenha sido concedida isenção 

do respectivo IRC pelo Ministério das Finanças, ao abrigo do artigo 

10.º do Código do IRC.” --------------------------------------------- 

3. Por força do disposto no n.º 8, do artigo 24º, do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, a apreciação e decisão da 

eventual isenção ou redução das taxas municipais carece de 

formalização do pedido, que deverá ser acompanhado dos documentos 

comprovativos da natureza jurídica das entidades, da sua finalidade 

estatutária, bem como dos demais exigíveis em cada caso. ----------- 

4. Ora, da análise do pedido formulado verifica-se que, de acordo 

com respetivos Estatutos, a requerente tem a natureza jurídica de 

instituição particular de solidariedade social, dispondo da sua sede 

social na Rua do Eiró, n.º 13, 5400-580 Chaves, local onde se encontra 

instalado o elevador. ----------------------------------------------- 

5. De acordo com a listagem publicada pela Segurança Social, 

documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais e que se anexa à presente informação, a 

requerente consta entre as Instituições Particulares de Solidariedade 

Social devidamente registadas. -------------------------------------- 

6. Ora, entre os objetivos definidos no artigo 3º, dos Estatutos 

Socias da requerente, figura, inquestionavelmente, a concessão de 

bens, prestação de serviços e de outras iniciativas de promoção do 

bem-estar e qualidade de vidas das pessoas, famílias e comunidades, 

nomeadamente nos seguintes domínios: -------------------------------- 

a) Apoiar crianças e jovens; ------------------------------------- 

b) Promover a proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em 

todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou 

de capacidade para o trabalho; -------------------------------------- 

c) Promover a integração social e comunitária; ------------------- 

d) Proporcionar apoio à família; --------------------------------- 

e) Promover a educação e formação profissional dos cidadãos. ----- 

7. Ora, nos termos das disposições combinadas previstas, 

respetivamente, nos artigos 3.º e 4.º, do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 

14 de março, e ulteriores alterações, consideram-se de apoio social 

os estabelecimentos em que sejam prestados serviços de apoio às pessoas 

e às famílias, independentemente de estes serem prestados em 

equipamentos ou a partir de estruturas prestadoras de serviços. ---- 

                                                           
2 O sublinhado é nosso. --------------------------------------------- 
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8. Partindo destas premissas, julgamos, salvo melhor opinião, que 

se encontram reunidas as condições legalmente determinadas para a 

concessão da isenção pretendida. ------------------------------------ 

9. O valor das taxas devidas por cada inspeção periódica de 

elevadores corresponde à quantia de 154.75€, nos termos do disposto 

no n.º 1, do artigo 6º, da Tabela de Taxas, em anexo ao Regulamento 

Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no 

Concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

10. O pedido, em causa, refere-se à inspeção de um elevador. ------ 

III – Da proposta -------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião do órgão 

executivo municipal, em vista à tomada de deliberação consubstanciada 

na autorização da isenção de taxas requerida pela peticionária, ao 

abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 24º, do Regulamento Municipal 

de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no concelho de 

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

b) Sequencialmente, deverá o presente assunto ser reencaminhado para 

a unidade responsável por assuntos desta natureza, no caso, a Secção 

de Taxas e Licenças, em vista à formalização e notificação da isenção 

de taxas autorizada nos termos propostos na alínea anterior; -------- 

c) A isenção, que vier a ser concedida, deverá ser comunicada à 

Divisão de Gestão Financeira, para efeitos de controlo de isenções 

concedidas pela Autarquia Local; ------------------------------------ 

d) De imediato, envio do presente assunto, agora acompanhado da 

presente informação, para o gabinete do Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------------- 

É tudo o que me cumpre informar, de momento, sobre a presente matéria. 

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

Chaves, 21 de janeiro de 2020. ------------------------------------- 

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

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

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

2020.01.22. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. REEMBOLSOS NO ÂMBITO DO CARTÃO MUNICIPAL FAMÍLIA NUMEROSA - ANO 

LETIVO 2019/2020. INFORMAÇÃO/DDSC Nº04/SE Nº01/2020. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

De acordo com a alínea e), do nº1, do artigo 10 do Regulamento Cartão 

Municipal de Família Numerosa, que refere “As crianças titulares do 

Cartão Municipal de Família Numerosa, que frequentem o ensino pré-

escolar e o 1º ciclo de escolaridade públicos, terão direito a uma 

redução correspondente a 30% do valor a pagar pelos serviços de 

refeições”. -------------------------------------------------------- 
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Considerando que no âmbito do referido Cartão, as  crianças titulares 

do Cartão Municipal Família Numerosa, Ano Letivo 2019/2020, constantes 

na tabela seguinte, têm direito à respetiva redução: ---------------- 

Nome do Encarregado Educação Informação Nome Aluno 

 

Sandrina Silva Mosca 239/DRHAS/2017 

Margarida Silva Moura Mosca A. 

EB1 Stº Amaro – 2º ano 

Considerando que a retro mencionada aluna, no presente ano letivo, não 

beneficia da ação social escolar, pelo que o custo unitário da refeição 

é de 1,46€;---------------------------------------------------------- 

Considerando que ao beneficiar do Cartão Municipal de Família 

Numerosa, os alunos têm direito a uma redução de 30% no preço unitário 

da refeição, passando esta a ter um custo unitário de 1,02€/refeição, 

com efeitos ao primeiro dia letivo, do ano 2019/2020;  -------------- 

Considerando que as refeições dos alunos que frequentam as escolas 

EB1/JI do Caneiro, EB1 de Casas dos Montes e EB1 de Stº Amaro são 

pagas através de carregamento de cartão, ao Agrupamento de Escolas Dr. 

António Granjo, o que impossibilita proceder à aplicação do referido 

benefício no momento da aquisição das refeições. -------------------- 

Assim e 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 encargo total estimado com esta despesa é de 73,92€ (setenta e 

três euros e noventa e dois cêntimos) e foi calculado face ao número 

de refeições previstas de 16 de setembro de 2019 a 19 de junho de 

2020, podendo este valor ser inferior, face às refeições efetivamente 

consumidas. -------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 13 de janeiro de 2020 -------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 13.01.2020. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. A consideração Superior. -------------------------- 

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

DE 2020.01.16. ------------------------------------------------------

À DGF para cabimento do valor. À Reunião de Câmara para autorização.- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO 

À FAMÍLIA-ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS - ALUNO JORGE GABRIEL 

TEIXEIRA GOMES. INFORMAÇÃO DDSC Nº17/SE Nº06/2020. ------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

A encarregada de educação, Patrícia Raquel Teixeira Gomes, através do 

requerimento em anexo, vem solicitar a dispensa de pagamento das 

Atividades de Animação e de Apoio à Família”, nas interrupções letivas, 

para os alunos com Necessidades Educativas do seu educando Jorge 

Gabriel Teixeira Gomes, que frequenta o 5º ano na Escola Básica Dr. 

Francisco Gonçalves Carneiro, por motivo de dificuldades económicas. 
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A retro mencionada encarregada de educação refere que “o meu educando 

é portador de Multideficiência com graves limitações físicas. Pelo 

facto de ser a única pessoa a assumir os encargos financeiros 

relacionados com a sua vida diária, já que somos uma família 

monoparental e estou numa situação precária de emprego, sinto uma 

grande dificuldade económica para gerir as despesas do dia-a-dia. Pelo 

exposto solicito a possibilidade de não pagar as despesas do meu 

educando, nas atividades anteriormente referidas”. ------------------ 

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

Através da INFORMAÇÃO DDSC Nº107/SE Nº40/2019, presente na reunião de 

Câmara de 11 de junho de 2019, foram aprovadas as normas de 

funcionamento das “Atividades de Animação e Apoio à Família” – 

Interrupções letivas, destinadas aos alunos com Necessidades 

Educativas, para vigorarem no ano letivo 2019/2020, que incluem os 

valores da comparticipação familiar, pela participação dos alunos com 

necessidades educativas, nas referidas atividades. ------------------ 
Escalão Valor semanal 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

Considerando que o aluno Jorge Gabriel Teixeira Gomes, beneficia do 

escalão A, da ação social escolar e de acordo com as referidas normas 

aprovadas o encargo semanal é de 2,50€; ----------------------------- 

Considerando que a referida informação refere que “sempre que, com 

base numa cuidada análise socioeconómica do agregado familiar, se 

conclua pela especial onerosidade do referido encargo, poderá ser 

dispensado o seu pagamento mediante deliberação de Câmara e tendo como 

fundamentação relatório técnico elaborado pelo setor de educação”. -- 

Considerando que de acordo com a alínea hh), do ponto 1, do artigo 

33º, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal 

deliberar no domínio da ação social escolar. ------------------------ 

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

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

Vereador da Educação, Dr. Francisco Melo, e em coerência com as razões 

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

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

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

autorize a dispensa de pagamento da comparticipação financeira 

familiar do aluno Jorge Gabriel Teixeira Gomes, pela frequência das 

“Atividades de Animação e Apoio à Família”, destinadas aos alunos com 

necessidades educativas, para os períodos das interrupções letivas, 

no presente ano letivo, 2019/2020, de acordo com o relatório técnico, 

em anexo. ----------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 23 de janeiro de 2020 --------------------------------------- 

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

(Lídia Pinto) ------------------------------------------------------ 

Em anexo: Ofício e Relatório técnico -------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL, 

ENG. CARLOS FRANÇA DE 23.01.2020. ----------------------------------- 

Visto. Concordo. A consideração Superior. -------------------------- 

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

DE 2020.01.27. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. HUGO MANUEL VAZ INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº09/SHSDPC/ 

N.º03/2020---------------------------------------------------------- 

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 

2020.01.09---------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. ---------------------------------------------- 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2020.01.21. ----- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. MARIA PINTO MANSILHA INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº11/SHSDPC/ N.º05/2020--------------------------------------------- 

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 

2020.01.14---------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. ---------------------------------------------- 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2020.01.21. ----- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº14/SHSDPC/ N.º08/2020- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 4. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  PAULA CABUGUEIRA DE 

2020.01.16---------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. ---------------------------------------------- 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2020.01.17. ----- 

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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6. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº 2/2020 INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº16/SHSDPC/ 

N.º09/2020---------------------------------------------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 5. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  PAULA CABUGUEIRA DE 

2020.01.17---------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. ---------------------------------------------- 

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

2020.01.21. --------------------------------------------------------

Visto. À Reunião do Executivo Municipal para deliberação. ----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

7. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº17/SHSDPC/ N.º10/2020------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 6. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  PAULA CABUGUEIRA DE 

2020.01.21---------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Sra. Vereadora da ação Social, 

Paula Chaves. ------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2020.01.21. ----- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

8. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº 4/2020 INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº19/SHSDPC/ 

N.º12/2020---------------------------------------------------------- 

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 7. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  PAULA CABUGUEIRA DE 

2020.01.17---------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. ---------------------------------------------- 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 

INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES, DATADO DE 2020.01.20. ----- 

Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. --------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 
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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 8. -- 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ENG. VICTOR SANTOS. -------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 9. -- 

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

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

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

 

 

3.3. PEDIDO DE CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI 

E IMT – ANDRÉ CARDOSO TEIXEIRA – PROCESSO 251/18 – LARGO GENERAL 

SILVEIRA, Nº 17, 1 E 2 ANDARES - SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO Nº 

38/DSCH/19, DO TÉCNICO SUPERIOR ARTUR LOPES BALTAZAR. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

Os Srs. André Cardoso Teixeira e Annie Vilela Lopes, na qualidade de 

proprietários, vieram em 30 de outubro de 2019, através do requerimento 

nº 2355/19, solicitar certidão comprovativa que o edifício que 

reconstruiram, no Largo General Silveira, nº 17, em Chaves, se localiza 

em área de reabilitação urbana e foi recuperado nos termos das 

respetivas estratégias de reabilitação, para os seguintes efeitos: -- 

a) Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º2 do 

artigo 45º do Decreto-Lei nº215/89 de 1 de julho - Estatuto dos 

Benefícios Fiscais - EBF); ------------------------------------------ 

b) Isenção de IMT na aquisição de prédio urbano objeto de 

reabilitação urbana (alínea b) do n.º 2 do artigo 45º do EBF); ------ 

Analisado o pedido, foi produzida a informação nº 429/DSCH/19, na qual 

se propunha que os requerentes, de acordo com o disposto no nº1 do 

artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, requeressem a vistoria 

após a conclusão das obras de reabilitação a fim da comissão nomeada 

pela Câmara Municipal avaliasse o estado de conservação do prédio. --  
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Através do requerimento nº2590/19 o Sr. André Cardoso Teixeira 

requereu a vistoria ao prédio, e posteriormente apresentou uma 

exposição, através do requerimento nº. 2690/19, no sentido dos pedidos 

de certidão anteriormente requeridos, fossem analisados novamente. -- 

1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado no Largo General Silveira, nº 17, em 

Chaves, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está 

descrito no registo da Conservatória com o nº725/20080226 – fração B 

e inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo nº 3210. -------- 

1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.2.1 De acordo com a Escritura de Compra e Venda, o imóvel foi 

adquirido pelos Srs. André Cardoso Teixeira e Annie Vilela Lopes, no 

dia 30 de julho de 2018. -------------------------------------------- 

1.2.2. O Sr. André Cardoso Teixeira no dia 9 de abril de 2018 

apresentou ao Município, o pedido de aprovação do projeto de 

arquitetura, tendo sido concedido o alvará de obras de 

reconstrução/ampliação nº1/19 em 3 de janeiro de 2019. -------------- 

1.2.3. Em 2 de janeiro de 2020 veio o requerente solicitar o alvará 

de autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 16 

de janeiro de 2020, com o nº1/20. ----------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------- 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ----------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------- 

2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT ------------------------------------ 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

que iniciem no prazo de 3 (três) anos a contar da data da aquisição 

do imóvel, as respetivas obras de reabilitação, são passíveis de 

isenção de IMT ao abrigo da alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF 

(alteração introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro), ficando 

dependente do reconhecimento pela Câmara Municipal da área da situação 

do prédio após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 4 

do artigo 45º do EBF. ----------------------------------------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER -------------------------------------- 

3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 
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após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI e IMT (artigo 45º do EBF). ------- 

3.3. No âmbito da alínea b) do nº1 e do nº4 do artigo 45º do EBF, o 

município certifica o estado de conservação do imóvel antes e após as 

obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a escala 

constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de 

Novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos 

relevantes do imóvel para a determinação do estado de conservação. -- 

3.4. No dia 28 de agosto de 2018 a comissão municipal fez a vistoria 

inicial a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de mau (nível 2), conforme consta 

da ficha de avaliação, anexa ao processo. --------------------------- 

3.5. No dia 17 de dezembro de 2019 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) para a 

fração B do prédio, conforme consta da ficha de avaliação, anexa ao 

processo. ---------------------------------------------------------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do 

EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pelos 

proprietários do imóvel fração B, neste caso, subiram mais de dois 

níveis acima do atribuído antes da intervenção. --------------------- 

3.7. Relativamente à certificação energética referida na alínea b) do 

nº 1 do artigo 45º do EBF, as obras de reabilitação aumentaram 

significativamente o desempenho térmico, em relação à situação do 

edifício antes da intervenção, com o resultado final da classificação 

energética de “C” para a fração B, propriedade dos requerentes. ----- 

3.8. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.313%, a isenção 

por um período de 3 anos, resulta numa redução de receita para o 

município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação constante na 

caderneta predial: -------------------------------------------------- 

Imóvel 

Artigo matricial 

3210 

Uso da 

unidade 
Data Avaliação VPT 

IMI 

(1 ano) 

IMI 

(3 anos) 

Fração B – r/c, 

1º e 2º Andares 
Habitação 17/09/2019 106 610,00€ 333,69€ 1 001,07€ 

Assim, o município perderá receita anual no valor de 333,69€ e de 1 

001,07€ durante os 3 anos da isenção de IMI, referentes ao imóvel 

objeto de apreciação. ---------------------------------------------- 

3.9. No que respeita ao IMT, considerando que o período que decorreu 

entre a aquisição do prédio, 30 de julho de 2018, e a emissão do alvará 

de obras de reconstrução/ampliação, em 3 de janeiro de 2019, não 

ultrapassou os três anos, pelo que os requerentes cumpriram, o prazo 

estipulado na alínea b) do nº2 do EBF. ------------------------------ 

O Imposto Municipal de Transmissão de Imóveis - IMT, foi liquidado 

pelos Srs. André Cardoso Teixeira e Annie Vilela Lopes, contribuintes 

nº 230 514 456 e 266 456 880, respetivamente, conforme documentos com 

a referência de pagamento nº160.818.256.928.034 e 160.018.256.938.030, 

cada um, na importância de 2.461,66€, em 30 de julho de 2018. ------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

isenção de IMI, em nome dos Srs. André Cardoso Teixeira e Annie Vilela 

Lopes, contribuintes nº 230 514 456 e 266 456 880, respetivamente, por 
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um período de três anos, dando cumprimento ao disposto no nº 4 do 

artigo 45º do EBF. ------------------------------------------------- 

4.2. Considerando que o período que decorreu entre a aquisição do 

prédio e o início da obra de reconstrução não ultrapassou os três 

anos, propõe-se o deferimento do pedido de restituição do IMT, aos 

Srs. André Cardoso Teixeira e Annie Vilela Lopes, no valor, cada um, 

de 2.461,66€, sendo o valor total da restituição de 4.923,32€, com 

base no estipulado na alínea b) do nº2 do artigo 45º do EBF. -------- 

4.3. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta. -------------------------------------------------- 

4.4. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção 

de IMI e restituição do IMT, deverá, posteriormente ser submetido para 

deliberação, à Assembleia Municipal, tendo em consideração que é da 

competência deste órgão conceder isenções totais ou parciais 

relativamente aos impostos, de acordo com o disposto no ponto 2.º do 

artigo 16º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro (que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais). -- 

4.5. Em caso de aprovação por parte da Assembleia Municipal, a Câmara 

Municipal deverá comunicar, no prazo de 20 dias, ao Serviço de Finanças 

de Chaves o reconhecimento da situação do edifício. ----------------- 

4.6. Notificar o requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 24 de janeiro 2020 ------------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara -------------------------- 

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

Artur Lopes Baltazar ----------------------------------------------- 

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

2020.01.25. --------------------------------------------------------

Visto. Concordo. ---------------------------------------------------- 

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica infra. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. PEDIDO DE CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE DEDUÇÃO DE IRS 

– ANDRÉ CARDOSO TEIXEIRA – PROCESSO 251/18 – LARGO GENERAL SILVEIRA, 

Nº 17, 1 E 2 ANDARES - SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO Nº 39/DSCH/19, 

DO TÉCNICO SUPERIOR ARTUR LOPES BALTAZAR. --------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

Os Srs. André Cardoso Teixeira e Annie Vilela Lopes, na qualidade de 

proprietários, vieram em 30 de outubro de 2019, através do requerimento 

nº 2358/19, solicitar certidão comprovativa que o edifício que 

reconstruiram, no Largo General Silveira, nº 17, em Chaves, se localiza 

em área de reabilitação urbana e foi recuperado nos termos das 

respetivas estratégias de reabilitação, para os seguintes efeitos: -- 

a) Dedução à coleta em sede de IRS, até ao limite de 500€, de 30% 

dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a 

reabilitação (n.º 4 do artigo 71.º do EBF). ------------------------- 

Analisado o pedido, foi produzida a informação nº 428/DSCH/19, na qual 

se propunha que os requerentes, de acordo com o disposto no nº1 do 

artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, requeressem a vistoria 
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após a conclusão das obras de reabilitação a fim da comissão nomeada 

pela Câmara Municipal avaliasse o estado de conservação do prédio.  - 

Através do requerimento nº2590/19 o Sr. André Cardoso Teixeira 

requereu a vistoria ao prédio, e posteriormente apresentou uma 

exposição, req. nº 2690/19, no sentido dos pedidos de certidão 

anteriormente requeridos, fossem analisados novamente. -------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------- 
O prédio urbano está situado no Largo General Silveira, nº 17, em 

Chaves, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está 

descrito no registo da Conservatória com o nº725/20080226 – fração B 

e inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo nº 3210. -------- 

1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.2.1. O Sr. André Cardoso Teixeira no dia 9 de abril de 2018 

apresentou ao Município, o pedido de aprovação do projeto de 

arquitetura, tendo sido concedido o alvará de obras de 

reconstrução/ampliação nº1/19 em 3 de janeiro de 2019. -------------- 

1.2.3.Em 2 de janeiro de 2020 veio o requerente solicitar o alvará de 

autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 16 de 

janeiro de 2020, com o nº1/20. -------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------- 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. ------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO COM A DEDUÇÃO À COLETA EM SEDE DE IRS DOS ENCARGOS 

SUPORTADOS COM A REABILITAÇÃO --------------------------------------- 

São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados 

pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€, 

quando decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana 

- ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação, de acordo com o disposto na alínea a) do nº4 do artigo 

71º do EBF. -------------------------------------------------------- 

Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU 

devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia 

por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão 

arbitral municipal, de acordo com os nº18 e 24 do artigo 71.º do EBF. 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER -------------------------------------- 

3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 71º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 
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permite usufruir da dedução à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos 

suportados pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao 

limite de 500€ (artigo 71º do EBF). --------------------------------- 

3.3. No âmbito do nº 24 do artigo 71º do EBF, o município certifica o 

estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas 

na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do 

artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a 

ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do imóvel 

para a determinação do estado de conservação. ----------------------- 

3.4. No dia 28 de agosto de 2018 a comissão municipal fez a vistoria 

inicial a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de mau (nível 2), conforme consta 

da ficha de avaliação, anexa ao processo. --------------------------- 

3.5. No dia 17 de dezembro de 2019 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) para a 

fração B do prédio, conforme consta da ficha de avaliação, anexa ao 

processo. ---------------------------------------------------------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do 

EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pelos 

proprietários do imóvel fração B, neste caso, subiram mais de dois 

níveis acima do atribuído antes da intervenção. --------------------- 

3.7. Estando o prédio urbano dentro da delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – ARU, e cumprindo 

o disposto no ponto 3.3 e 3.6, fica enquadrado no regime específico 

que permite deduzir, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados pelo 

proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€. --- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão, em nome dos Srs. 

André Cardoso Teixeira e Annie Vilela Lopes, contribuintes nº 

230.514.456 e 266.456.880, respetivamente, para efeitos de dedução de 

IRS em 30% dos encargos suportados pelos proprietários com as obras 

de reabilitação até ao limite de 500€, nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação, de acordo com os números 18 e 24 do artigo 

71º do EBF. --------------------------------------------------------- 

4.2. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a 

presente proposta. -------------------------------------------------- 

4.3. Notificar os requerentes da decisão praticada pela Câmara 

Municipal de acordo com o disposto nos artigos 114.º do Código do 

Procedimento Administrativo, acompanhada da presente informação 

técnica. ----------------------------------------------------------- 

Chaves 24 de janeiro de 2020 ---------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara -------------------------- 

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

Artur Lopes Baltazar ------------------------------------------------ 

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

2020.01.25. --------------------------------------------------------

Visto. Concordo. ---------------------------------------------------- 

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica infra. ------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.5. CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM PARA EXPLORAÇÃO AVÍCOLA, PEDIDO DE 

APROVAÇÃO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES – PROCESSO N.º 1002/19 – 

TENDÊNCIA ASTUTA – UNIPESSOAL, LDA. – LUGAR DE BIDOEIRO, SOBREIRA, 

FREGUESIA DE ÁGUAS FRIAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 

14.01.2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução------------------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 2802/19, o requerente vem apresentar 

projeto de arquitetura e especialidades relativo à construção de dois 

armazéns destinados a indústria pecuária, localizados no Lugar de 

Bidoeiro- Sobreira, Aguas Frias, Freguesia de Aguas Frias, em Chaves.-  

II – Localização----------------------------------------------------- 

O pedido efetuado localiza-se no lugar de Bidoeiro- Sobreira, Aguas 

Frias, Freguesia de Aguas Frias, em Chaves. ------------------------- 

III- Enquadramento Urbanístico--------------------------------------- 

3.1-1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 1002/19 

– a edificação localiza-se de acordo com o Plano Diretor Municipal 

(PDM) em vigor, na Classe 4- Espaços Agrícolas e Florestais, na 

Categoria 4.3- Espaços Agroflorestais e Subcategoria 4.3.A- Espaços 

Agroflorestais Comuns. ---------------------------------------------- 

3.1.2- Alteração e Republicação do Regulamento do PDM de Chaves, 

publicada em Diário da República, 2.ª Série, N.º 76, através do Aviso 

n.º 5233/2018, em 18/04/2018.---------------------------------------- 

3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

O processo n.º 1002/19 enquadra-se no preceituado no n.º 4 do artigo 

20.º do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE) e o disposto na 

Portaria 113/2015, de 22 de Abril.----------------------------------- 

3.3- Regulamentos Municipais----------------------------------------- 

O processo n.º 1002/19, enquadra-se no disposto no n.º2 do artigo 5.º 

do Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE).--------------------------- 

IV – Responsabilidade------------------------------------------------ 

O projeto de arquitetura está instruído nos termos e disposto no n.º 

8 do artigo 20.º do RJUE, constituindo assim, garantia bastante do 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis.----------- 

V – Caracterização e Análise da Pretensão---------------------------- 

Através do requerimento n.º 2802/19, apresenta projeto de arquitetura 

e especialidades para construção de dois armazéns de apoio à atividade 

pecuária e destinados a exploração avícola, com área bruta de 

construção 2403,90 m2 (armazém A= 2248,30 m2 e armazém B=146,40 m2)-- 

O requerente não é o titular do terreno, mas possui contrato de 

comodato e consta do processo cópia da certidão de registo predial, 

registo n.º 1785/20000720, confrontando a Nascente com caminho 

público.------------------------------------------------------------ 

A memória descritiva e justificativa, refere que a pretensão do 

requerente, construção de armazéns destinados à indústria pecuária, 

reporta-se ao artigo matricial 2309 e com área de 10526,00 m2.------- 

A memória descritiva e justificativa menciona que relativamente às 

infraestruturas os seguinte:----------------------------------------- 

•O abastecimento de energia elétrica é feito através da EDP;--------- 

•O abastecimento de água é feito através de um Deposito;------------- 

•O acesso é feito através de um caminho público existente na 

confrontação a Nascente;--------------------------------------------- 
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•As águas residuais (dos sanitários existentes) serão encaminhadas 

para fossa séptica, a construir.------------------------------------- 

VI – Considerações da Proposta de Decisão---------------------------- 

Considerando que o projeto de arquitetura apresentado, respeita o 

disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro 

(RJUE), bem como fazem parte os Elementos instrutórios III, constantes 

do n.º 15 do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, 

enquadrando-se ainda nos parâmetros urbanísticos referidos no 

Regulamento do PDM alterado e republicado em DR.--------------------- 

Considerando que o projeto de arquitetura apresentado se adequa com 

as normas legais e regulamentares em vigor, bem como se enquadra nos 

parâmetros urbanísticos referidos no Regulamento do PDM alterado e 

republicado em DR .-------------------------------------------------- 

Considerando que a edificação insere-se no preceituado na alínea a) 

do n.º1 do artigo 35.º e ainda o disposto no artigo 36.º da alteração 

ao regulamento do PDM, sendo a proposta de 2403,90 m2(, 0,25 x 10 

526,00 m2 = 2631,50 m2>2403,90m2) inferior à máxima admissível.------ 

Artigo 35.ºUsos supletivos------------------------------------------- 

1 -  Para além dos casos referidos no n.º 4 do artigo anterior, nos 
espaços que integram esta classe e suas categorias só poderão ser 

autorizadas, como usos supletivos do uso dominante, as atividades, 

edificações, instalações e infraestruturas a seguir enumeradas:------ 

a) Instalações diretamente adstritas às explorações agrícolas, 

pecuárias, silvo-pastoris ou florestais;----------------------------- 

Artigo 36.ºInstalações adstritas às explorações---------------------- 

As instalações adstritas às explorações agrícolas, pecuárias, silvo-

pastoris ou florestais só poderão ser autorizadas se cumprirem os 

seguintes requisitos, cumulativamente com as regras gerais constantes 

do artigo anterior:-------------------------------------------------- 

1) Instalações de apoio às atividades agrícola, silvo-pastoril ou 

florestal que não se destinem a albergar animais – a área total de 

construção deste tipo de edificações não poderá exceder os seguintes 

valores, em função do valor A da área da parcela em que se localizem:- 

a) 25% x A, se A não exceder 1000 m2;----------------------------- 

b) 250 m2 + 10% (A - 1000 m2), se A for superior 1000 m2;---------- 

2) Instalações agropecuárias – a edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas ou quaisquer outras instalações para criação de gado 

ou alojamento de animais cumprirá as seguintes regras:--------------- 

a) Devem implantar-se, preferencialmente, em parcelas pertencentes 

à categoria 4.3 – espaços agro-florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local;------- 

b) A sua localização e implementação cumprirão todos os 

condicionamentos legais aplicáveis a cada caso, tendo ainda de 

garantir, quando outros parâmetros não estiverem legal ou regularmente 

estabelecidos,  um afastamento mínimo de 200 m, quando se trate de 

instalações de suínos ou caprinos, e 100 m, nas restantes explorações, 

às linhas limites dos aglomerados – classe de espaços urbanos e 

urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações existentes, 

licenciadas, ou previstas em projetos de ordenamento urbano plenamente 

eficazes, excepto aquelas que se destinem exclusivamente a atividades 

agrícolas, agropecuárias ou florestais;------------------------------ 



                                                                F. 149 

                                                                  _____________________ 
 

c) As parcelas onde se localizam deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro destas edificações e as estremas da 

parcela nunca seja inferior a 10 m;---------------------------------- 

d) As edificações desenvolver-se-ão num só piso acima do solo;---- 

e) Sem prejuízo do disposto nas duas alíneas anteriores, a área 

bruta de construção máxima admissível para o conjunto edificado é a 

que corresponder à aplicação do Ic = 0,25 m2/m2 à área da parcela;--- 

Neste contexto e de acordo com supra citado, conclui-se que :-------- 

►A pretensão do requerente encontra-se devidamente instruída; ------- 

►O projeto de arquitetura apresentado cumpre as condições definidas 

no RJUE, RMUE e RGEU.------------------------------------------------ 

►Pelo descrito, pode-se verificar que os parâmetros urbanísticos 

associados ás edificações cumprem os parâmetros urbanísticos definidos 

no n.º2 do artigo 36.º da alteração do Regulamento do PDM na versão 

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

►As obras a realizar contemplam uma de área de construção de 2403,90 

m2.----------------------------------------------------------------- 

Consta do processo os projetos de especialidades pelo que nada a opor 

ao seu licenciamento.------------------------------------------------ 

Considerando ainda, que consta do processo os termos de 

responsabilidade ao nível do projeto de arquitetura e especialidades, 

em conformidade legal e regulamentar, garantia bastante do cumprimento 

das normas legais e regulamentares aplicáveis.----------------------- 

Considerando que possui as infraestruturas necessárias, nomeadamente, 

rede de abastecimento de água, através de deposito, saneamento através 

de fossa estanque, e rede de abastecimento de eletricidade será 

fornecida pela edp, e arrumamento em terra batida. ------------------ 

Relativamente ao uso do armazém para industria pecuária de Classe 2- 

Instalação de Aviário, a tramitação dos pedidos de 

licenciamento/exploração deverá ocorrer junto da entidade coordenadora 

regional DRAP- N, face ao enquadramento legal do licenciamento REAP –

Dec.-Lei 81/2013, de 14 de junho, apresentando para o efeito o projeto 

junto da referida entidade, à qual compete coordenar a aplicação do 

Regime de Exercício da Atividade Pecuária – REAP.--------------------  

VII – Proposta de Decisão-------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa referente:------------------------------------------- 

1- Emissão da competente decisão administrativa deferimento do projeto 

de arquitetura, referente à construção de dois Armazéns, compostos por 

1 piso e de área bruta de construção de 2 403,90 m2, nos termos do 

requerido pelo requerente;------------------------------------------- 

2- Emissão da competente decisão administrativa do deferimento do 

licenciamento referente à construção de dois Armazéns, compostos por 

1 piso e de área bruta de construção de 2 403,90 m2------------------ 

VIII - Da Emissão de Alvará------------------------------------------ 

O requerente deve em conformidade com o disposto no ponto 1 do artigo 

76.º do RJUE solicitar a emissão do respetivo alvará de licença, 

instruído de acordo com o disposto n.º3 da Portaria n.º 113/15, 

nomeadamente os seguintes elementos: -------------------------------- 

n) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de setembro; -------------------------------------- 

o) Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível;--  



                                                                F. 150 

                                                                  _____________________ 
 

p) Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de 

obra e pelo diretor de obra; ---------------------------------------- 

q) Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P., que confira 

habilitações adequadas à natureza e valor da obra; ------------------ 

r) Livro de obra, com menção de termo de abertura; ------------------ 

s) Plano de segurança e saúde; -------------------------------------- 

t) Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, 

de 24 de julho.------------------------------------------------------ 

Deverá ainda apresentar a ficha de medição de acordo com o anexo IV 

do RMUE.------------------------------------------------------------ 

Deverá o empreiteiro, enquanto responsável pela produção de resíduos 

de construção e demolição (RCD), ter conjuntamente com o livro de 

obra, o registo de dados de RCD, de acordo com o modelo constante do 

anexo II, do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março.---------------- 

IX – Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de 

infraestruturas urbanísticas---------------------------------------- 

Os custos centrados nos procedimentos de aprovação e execução das 

operações urbanísticas estão, manifestamente, associados ao dever de 

liquidação e cobrança das respetivas taxas urbanísticas e ou 

compensações, para além dos inerentes custos administrativos 

relacionados com a sua tramitação procedimental. Estas taxas, para o 

caso em apreço, encontram-se isentas ao abrigo do disposto no ponto 

3.4 do artigo 19 do Capitulo III do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas devidas pela realização de Operações Urbanísticas 

(RLCTOU nº 314/2010).------------------------------------------------ 

XI – Das Taxas Administrativas Devidas pela Emissão de Alvará-------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE bem como o disposto 

no artigo 24 do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas 

pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a 

aplicar no concelho de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes 

mapas de medição:---------------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 
Emissão de alvará de licença     66,80 € 

n.º 5 Edifício destinado a indústria ou armazém, por unidade de 

ocupação 
      

a) 

 Até 500 m2 de área bruta de construção 
0 

111,35 

€ 
0,00 € 

b) 

 De 501 m2 a 1000 m2 de área bruta de construção 
0 

166,95 

€ 
0,00 € 

c) 

 Superior a 1000 m2 de área bruta de construção 
1 

222,60 

€ 
222,60 € 

n.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 
8 

12,20 

€ 
97,60 € 

  TOTAL      387,00 € 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 17.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.6. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO N.º 

792/19 – FRANCISCO SANTOS – RUA DA PAZ, N.º 52, FREGUESIA DE OUTEIRO 

SECO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA 

SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 15.01.2020.--------------------- 

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 2744/19, referente ao processo n.º 

792/19, o Sr.º Francisco Santos, na qualidade de proprietário, 

apresenta elementos, relativos, ao pedido de emissão de certidão de 

destaque de uma parcela de terreno, sito na rua da Paz, N.º52, 

freguesia de Outeiro Seco no concelho de Chaves.--------------------- 

1.2. LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 

1.2.1. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área de 5.652,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 669 e descrito na Conservatória sob o n.º 

2803/20021018, freguesia de Outeiro Seco no concelho de Chaves.------ 

1.2.2. De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, com a área 

corrigida e freguesia, o prédio urbano tem a área de 5.475,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 863, da União das Freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge.-------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1. Licença para Obras n.º 368/77, para “construção de um prédio com 

a área de 275,86 m2.------------------------------------------------- 

2.2. Alvará de autorização de utilização n.º 15/02, referente a uma 

habitação unifamiliar.---------------------------------------------- 

3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO----------------------------------------------- 

3.1. O processo está instruído de acordo com o disposto no artigo 19.º 

do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

a) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 

pela Conservatória do Registo Predial referente ao prédio abrangido;- 

b) Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes do Plano 

Diretor Municipal em vigor neste Concelho;--------------------------- 

c) Planta de localização à escala 1:2 000;--------------------------- 

d) Levantamento topográfico georreferenciado à escala 1:500, com a 

delimitação do prédio;----------------------------------------------- 

e) Planta de consulta à escala 1:10. 000;---------------------------- 

f) Planta topográfica e de implantação á escala 1:1 000 elaborada 

sobre levantamento topográfico, com indicação da parcela a destacar e 

da parcela sobrante;------------------------------------------------- 

g) Relatório com enquadramento no Plano Diretor Municipal, 

relativamente às classes e categorias de espaços estabelecidas em 

função do uso dominante do solo, índice de utilização do solo e 

servidões ou restrições de utilidade pública que impendem no prédio 

objeto da pretensão;------------------------------------------------- 

h) CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;------------------- 

i) Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital;---------------------------------------------------- 

j) Declaração do topógrafo;------------------------------------------ 

4-ENQUADRAMENTO DO PEDIDO-------------------------------------------- 

4.1- NO REGIME JURÍDICO---------------------------------------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no n.º 4 do artigo 6.º do Dec-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 

e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014 de 9 de Setembro (RJUE), pelo 

facto, de a parcela de terreno se situar em perímetro urbano, estando 
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deste modo Isento de licença, desde que as duas parcelas resultantes 

do destaque confrontem com arruamento público.----------------------- 

4.2- NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL---------------------- 

4.2.1- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 34 A, o prédio urbano esta inserido, em espaço de classe 

1 – espaço Urbano e Urbanizável, categoria 1.1 – Cidade de Chaves de 

acordo com as plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal;----- 

5. ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER----------------------------------------- 

5.1. De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio 

urbano, objeto de destaque, tem a área total de 5.475,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 863, da União das Freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge.-------------------------------------------- 

5.2. O destaque apresentado, prevê destacar uma parcela de terreno com 

a área de 3.503,00 m2, do prédio urbano, artigo n.º 863, que se encontra 

inserido em espaço de classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.1 – Cidade de Chaves, de acordo com as plantas de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal, ou seja, dentro do perímetro 

urbano.------------------------------------------------------------- 

5.3. A parcela sobrante (mãe), do prédio urbano ficará com a área de 

1.972,00 m2, que se encontra inserido em espaço de classe 1 – Espaços 

Urbanos e Urbanizáveis, categoria 1.1 – Cidade de Chaves, de acordo 

com as plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal, ou seja, 

dentro do perímetro urbano.------------------------------------------ 

5.4. Para a parcela a destacar estima-se, uma área bruta de construção 

de 240,00 m2 e de implantação de 120,00 m2. Assim temos que 3.503,00 

(área da parcela a destacar) m2 x 1,20 m2/m2 (índice de construção do 

local) = 4.203,60 m2 (máxima área bruta de construção permitida)> 

240,00 m2 (área bruta de construção estimada). Resulta assim um índice 

de construção de 0,07 m2/m2 = (240,00 m2 /3.503,00 m2) <1,20 m2/m2 (índice 

de construção do local).--------------------------------------------- 

5.5. Na parcela sobrante (mãe), existe uma habitação unifamiliar 

licenciada com uma área bruta de construção de 275,86 m2 e de 

implantação de 124,17 m2. Assim temos que 1.972,00 (área da parcela a 

destacar) m2 x 1,20 m2/m2 (índice de construção do local) = 2.366,40 m2 

(máxima área bruta de construção permitida)> 275,86 m2 (área bruta de 

construção existente). Resulta assim um índice de construção de 0,14 

m2/m2 = (275,86 m2 /1.972,00 m2) <1,20 m2/m2 (índice de construção do 

local).------------------------------------------------------------- 

5.6 – As parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento 

público.------------------------------------------------------------ 

5.7- O pedido formulado pelo requerente reúne os requisitos constantes 

do disposto no n.º 4, do artigo 6.º, do Dec.- Lei 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 09 de 

Setembro (RJUE). ---------------------------------------------------- 

5.8- De acordo com o estabelecido no n.º 6, do artigo 4.º, do Dec.- 

Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 

136/2014, de 09 de Setembro (RJUE), não é permitido efetuar na área 

correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí 

referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque 

anterior.----------------------------------------------------------- 

5.9- De acordo com o estabelecido no n.º 7, do artigo 4.º, do Dec.- 

Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 

136/2014, de 09 de Setembro (RJUE), o ónus do não fracionamento devem 

ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do 

destaque, sem o qual não pode ser licenciada ou comunicada qualquer 

obra de construção nessas parcelas.---------------------------------- 
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5.10- De acordo com o estabelecido no n.º 9, do artigo 4.º, do Dec.- 

Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 

136/2014, de 09 de Setembro (RJUE), a certidão emitida pela câmara 

municipal comprovativa da verificação dos requisitos do destaque 

constitui documento bastante para efeitos de registo predial da 

parcela destacada. -------------------------------------------------- 

6- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

6.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no n.º 4, do artigo 6.º, do RJUE, propõe-se adoção da 

seguinte estratégia procedimental:----------------------------------- 

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar se enquadra 

no n.º 4, do artigo 6.º, do RJUE, deverá a mesma ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo;---------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de emissão de certidão de destaque, solicitado sob o 

requerimento n.º 2744/19;-------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. CONSTRUÇÃO DE DUAS INSTALAÇÕES DE APOIO À ATIVIDADE AGRÍCOLA, 

PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO – PROCESSO N.º 568/18 – RÚSTICA HARMONIA – 

PRODUÇÃO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS, LDA. – LUGAR DE CARREIRA MEADA DE CIMA, 

LOIVOS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª 

CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 17.01.2020.------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução------------------------------------------------------- 

O requerente através do requerimento n.º 2813/19 apresenta projetos 

de especialidades referentes a construção de dois armazéns destinados 

a apoio agrícola, localizado no Lugar de Carreira Meada de Cima - 

Loivos–, União das Freguesias de Loivos e Povoa de Agrações, em Chaves. 

Um dos armazéns destina-se a adega de vinho e outro a armazenamento, 

posto de venda, cozinha e arrumos.----------------------------------- 

O requerente através do requerimento n.º 117/20 solicita a 

reapreciação do processo n.º 568/18, com aproveitamento de todas as 

peças desenhas e escritas do obras de edificação referente à a 

construção de dois armazéns destinados a apoio agrícola, localizado 

no Lugar de Carreira Meada de Cima - Loivos–, União das Freguesias de 

Loivos e Povoa de Agrações, em Chaves. ------------------------------ 

II – Antecedentes---------------------------------------------------- 

O requerente através do requerimento n.º 1495/18 apresenta projeto de 

arquitetura para construção de dois armazéns de apoio à atividade 

agrícola/vinícola, com área bruta de construção proposta de 656,63 m2, 

tendo o projeto de arquitetura sido aprovado por despacho de 

26/07/2018.--------------------------------------------------------- 

O requerente não veio dentro do prazo estabelecido apresentar os 

projetos de especialidades, pelo que foi declarada a caducidade, 

conforme deliberação do executivo camarário de 15/04/2019------------ 
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Entretanto o requerente solicita via mail, que o processo não fosse 

caducado e a prorrogação de prazo, dado que pretende vir a dar 

continuidade ao processo, dado que foi o mesmo submetido a um programa 

de financiamento.--------------------------------------------------- 

III – Localização---------------------------------------------------- 

As edificações localizam-se no Lugar de Carreira Meada de Cima - 

Loivos–, União das Freguesias de Loivos e Povoa de Agrações, em Chaves. 

IV- Enquadramento Urbanístico---------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 568/18 

– a edificação objeto de intervenção situa-se de acordo com o Plano 

Diretor Municipal (PDM) em vigor, na Classe na Classe 4- Espaços 

Agrícolas e Florestais, na Categoria 4.3- Espaços Agroflorestais e na 

Subcategoria 4.3.A- Espaços Agroflorestais comuns.------------------- 

4.1.1- Alteração e Republicação do Regulamento do PDM de Chaves, 

publicada em Diário da República, 2.ª Série, N.º 76, através do Aviso 

n.º 5233/2018, em 18/04/2018.---------------------------------------- 

4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação---------------------------------------------------------- 

O processo n.º 568/18 enquadra-se no preceituado no n.º 1 e 4 do artigo 

20.º do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE) e o disposto na 

Portaria 113/2015, de 22 de Abril.----------------------------------- 

4.3- Regulamentos Municipais----------------------------------------- 

O processo n.º 568/18, enquadra-se no disposto no n.º2 do artigo 5.º 

do Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE).--------------------------- 

V – Caracterização da Pretensão-------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 1495/18 apresentou projeto de arquitetura 

para construção de dois armazéns de apoio à atividade 

agrícola/vinícola, com área bruta de construção proposta de 656,63 m2, 

o qual foi aprovado por despacho de 26/07/2018----------------------- 

O requerente de acordo com o disposto no n.º4 do artigo 20.º do RJUE, 

possui o prazo de 6 meses para apresentação dos projetos de 

especialidades. ---------------------------------------------------- 

O requerente não veio dentro do prazo estabelecido, apresentar os 

projetos de especialidades, pelo que foi declarada a caducidade, 

conforme deliberação do executivo camarário de 15/04/2019------------ 

Entretanto o requerente solicita via mail, que o processo não fosse 

caducado e a prorrogação de prazo, dado que pretende vir a dar 

continuidade ao processo, dado que foi o mesmo submetido a um programa 

de financiamento.--------------------------------------------------- 

A prorrogação de prazo, face ao preceituado no n.º5 do artigo 20.º do 

RJUE, só pode ser prorrogado por uma única vez e pelo prazo não 

superior a 3 meses.-------------------------------------------------- 

Assim sendo o prazo terminava a 28 de Agosto de 2019.---------------- 

Ora o requerente veio a processo apresentar as especialidades a 

20/12/2019, pelo que o processo se encontrava caducado.-------------- 

VI – Analise da Pretensão-------------------------------------------- 

O requerente através do requerimento n.º 2813/19 apresenta projetos 

de especialidades referentes a construção de dois armazéns destinados 

a apoio agrícola, localizado no Lugar de Carreira Meada de Cima – 

Loivos. Os armazéns destinam-se um a adega de vinho e outro a 

armazenamento, posto de venda, cozinha e arrumos.-------------------- 

O requerente através do requerimento n.º 117/20 solicita a 

reapreciação do processo n.º 568/18, com aproveitamento de todas as 

peças desenhas e escritas das obras de edificação referente à 

construção de dois armazéns destinados a apoio agrícola, localizado 
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no Lugar de Carreira Meada de Cima – Loivos, em virtude de o processo 

de arquitetura se encontrar caducado.-------------------------------- 

Face ao preceituado no n.º 2 do artigo 72.º3 do RJUE e não tendo ainda 

ultrapassado o prazo de 18 meses a contar da data da caducidade e não 

existirem alterações de facto e de direito que justifiquem nova 

apresentação, pelo que não se vê quaisquer inconvenientes no 

solicitado, ou seja aprovação do projeto de arquitetura.------------- 

Relativamente às questões de ordem formal e processual, constata-se 

que o projeto de especialidades apresentado sob requerimento n.º 

2813/19, cumpre os termos e o disposto no n.º 4 do artigo 20.º do Dec-

Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como fazem parte os 

Elementos instrutórios III, constantes do n.º 16 do Anexo I, da 

Portaria 113/2015, de 22 de Abril.----------------------------------- 

VII – Responsabilidade----------------------------------------------- 

Constam do processo em causa, os termos de responsabilidade assinados 

por técnicos legalmente habilitados e instruídos ao abrigo da 

legislação em vigor, nos termos e disposto no n.º 8 do artigo 20.º do 

RJUE. -------------------------------------------------------------- 

VIII – Proposta de Decisão------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa referente:------------------------------------------- 

1- Emissão da competente decisão administrativa deferimento do projeto 

de arquitetura, referente à construção de 2 armazéns de apoio à 

atividade agrícola, com área bruta de construção de 656,63 m2.------- 

2- Emissão da competente decisão administrativa do deferimento do 

licenciamento referente à construção 2 armazéns de apoio à atividade 

agrícola, com área bruta de construção de 656,63 m2.----------------- 

IX - Da Emissão de Alvará-------------------------------------------- 

O requerente deve em conformidade com o disposto no ponto 1 do artigo 

76.º do RJUE solicitar a emissão do respetivo alvará de licença, 

instruído de acordo com o disposto n.º3 da Portaria n.º 113/15, 

nomeadamente os seguintes elementos: -------------------------------- 

n) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de setembro; -------------------------------------- 

o) Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível; - 

p) Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de 

obra e pelo diretor de obra; ---------------------------------------- 

q) Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P., que confira 

habilitações adequadas à natureza e valor da obra; ------------------ 

r) Livro de obra, com menção de termo de abertura; ------------------ 

s) Plano de segurança e saúde; -------------------------------------- 

                                                           
3 Artigo 72.ºRenovação ---------------------------------------------- 

1 — O titular de licença ou comunicação prévia que haja caducado pode 

requerer nova licença ou apresentar nova comunicação prévia. -------- 

2 — No caso referido no número anterior, serão utilizados no novo 

processo os elementos que instruíram o processo anterior desde que o 

novo requerimento seja apresentado no prazo de 18 meses a contar da 

data da caducidade ou, se este prazo estiver esgotado, não existirem 

alterações de facto e de direito que justifiquem nova apresentação. - 
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t) Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, 

de 24 de julho.------------------------------------------------------ 

Deverá o empreiteiro, enquanto responsável pela produção de resíduos 

de construção e demolição (RCD), ter conjuntamente com o livro de 

obra, o registo de dados de RCD, de acordo com o modelo constante do 

anexo II, do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março.---------------- 

X – Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de 

infraestruturas urbanísticas---------------------------------------- 

Os custos centrados nos procedimentos de aprovação e execução das 

operações urbanísticas estão, manifestamente, associados ao dever de 

liquidação e cobrança das respetivas taxas urbanísticas e ou 

compensações, para além dos inerentes custos administrativos 

relacionados com a sua tramitação procedimental. Estas taxas, para o 

caso em apreço, encontram-se isentas ao abrigo do disposto no ponto 

3.4 do artigo 19 do Capitulo III do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas devidas pela realização de Operações Urbanísticas 

(RLCTOU nº 314/2010).------------------------------------------------ 

XI – Das Taxas Administrativas Devidas pela Emissão de Alvará-------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE bem como o disposto 

no artigo 24 do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas 

pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a 

aplicar no concelho de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes 

mapas de medição:---------------------------------------------------- 

 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
66,80 € 

n.º 5 Edifício destinado a indústria ou armazém, por unidade de 

ocupação 
      

a) 

 Até 500 m2 de área bruta de construção 
0 

111,35 

€ 
0,00 € 

b) 

 De 501 m2 a 1000 m2 área bruta de construção 
1 

166,95 

€ 
166,95 € 

c) 

 Superior a 10000 m2 área bruta de construção 
0 

222,60 

€ 
0,00 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 24 12,20 € 292,80 € 

  TOTAL      
526,55 € 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. ESTABELECIMENTO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS EXPLOSIVOS, 

LICENCIAMENTO DE PAIOL – PROCESSO N.º 102/05 – RUI AIRES PEREIRA – 

LUGAR DE PEREIRO, SANJURGE, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE 

E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS DATADA DE 08.01.2020.----- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
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I – Introdução------------------------------------------------------- 

O Sr. Rui Aires Pereira, através do requerimento n.º 2673/19, vem 

apresentar os elementos solicitados na informação n.º 1715/SCOU/2019, 

relativamente a um estabelecimento de armazenamento de produtos 

explosivos-Paiol Permanente de 1000 Kg- localizado no Lugar de 

Sanjurge, em Chaves.  ----------------------------------------------- 

II – Antecedentes---------------------------------------------------- 

O estabelecimento de armazenamento de produtos explosivos-Paiol 

Permanente de 1000 Kg - sito no Lugar de Sanjurge, em Chaves, encontra-

se licenciado sob o n.º 326/07 e alvará de autorização de utilização 

n.º 190/09, em nome de Rui Aires Pereira.---------------------------- 

Possui ainda Licença do Ministério da Administração Interna n.º 

22/2009, referente ao Paiol Permanente, em nome de Rui Aires Pereira. 

A Policia de Segurança Publica – Direção Nacional-Unidade Orgânica de 

Operações e Segurança, Departamento de Armas e Explosivos, através do 

requerimento n.º 2067/19, veio informar a Camara Municipal de Chaves 

da realização de uma vistoria e apreciação técnica relativamente a um 

estabelecimento de armazenamento de produtos explosivos-Paiol 

Permanente- localizado no Lugar de Sanjurge, em Chaves. Este 

requerimento obteve a informação n.º 1715/SCOU/2019, a qual esteve 

presente em reunião do executivo de 28/10/2019.---------------------- 

III- Localização ---------------------------------------------------- 

O estabelecimento de armazenamento de produtos explosivos-Paiol 

Permanente- situa-se no Lugar de Sanjurge, em Chaves. ---------------  

IV – Análise da pretensão-------------------------------------------- 

O requerente através do requerimento n.º 2673/19 vem a processo dar 

cabal cumprimento às disposições solicitadas na referida informação, 

informação n.º 1715/SCOU/2019.--------------------------------------- 

Considerando que de acordo com a legislação em vigor, foi elaborada 

uma vistoria e apreciação técnica de acordo com o disposto no artigo 

13.º4 do Regulamento sobre o Licenciamento dos Estabelecimentos de 

                                                           
4 Artigo 13.º (Vistoria do terreno) --------------------------------- 

1 - Para a obtenção da certidão referida na alínea e) do n.º 1 do 

artigo 10.º, na alínea b) do n.º 2 do artigo 11.º e na alínea b) do 

n.º 2 do artigo 12.º, a entidade interessada deverá solicitar a 

correspondente vistoria ao terreno escolhido para a implantação do 

estabelecimento em requerimento, dirigido ao presidente da Inspecção 

dos Explosivos, com a assinatura reconhecida por notário, acompanhado 

de uma planta de localização, na escala de 1:2000, com curvas de nível 

e o pormenor topográfico correspondente, abrangendo o terreno exterior 

ao estabelecimento até uma distância de 1000 m, com indicação das 

edificações a construir ou a remodelar, das suas lotações em matéria 

explosiva ou perigosa, da faixa de terreno destinada a zona de 

segurança, dos edifícios habitados, locais de reunião, vias de 

comunicação, linhas aéreas condutoras de energia eléctrica, 

telegráficas ou telefónicas e emissores de ondas hertzianas existentes 

naquele terreno, e de uma guia comprovativa de haver depositado na 

tesouraria da Fazenda Pública a importância determinada nos termos da 

tabela A anexa a este Regulamento. ---------------------------------- 

2 - A delegação da Inspecção dos Explosivos da área em que se situa o 

terreno indicado, depois de verificar a conformidade de todos os 

elementos referidos no número anterior existentes no local com a planta 

de localização apresentada ou a concordância com o que nela se encontra 

assinalado, e se as dimensões atribuídas à faixa de terreno que 

constituirá a zona de segurança são suficientes em face das lotações 

indicadas, proporá as alterações que considere convenientes e 
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Fabrico e de Armazenagem de Produtos Explosivos à entidade competente, 

neste caso a A Policia de Segurança Publica – Direção Nacional-Unidade 

Orgânica de Operações e Segurança, Departamento de Armas e Explosivos.  

Considerando que da vistoria e da apreciação técnica elaborada Policia 

de Segurança Publica – Direção Nacional-Unidade Orgânica de Operações 

e Segurança, Departamento de Armas e Explosivos nada a opor à 

viabilidade da continuação do armazenamento licenciado.-------------- 

Considerando que apesar de o estabelecimento de armazenamento de 

produtos explosivos-Paoil Permanente- sito no Lugar de Sanjurge, em 

Chaves, se encontrar licenciado sob o n.º 326/07 e alvará de 

autorização de utilização n.º 190/09, em nome de Rui Aires Pereira, é 

necessário cumprir a legislação em vigor, procedendo-se  à organização 

de um processo nos termos do disposto no artigo 14.º5 do Regulamento 

                                                           

formulará o seu parecer sobre se o terreno escolhido permite ou não a 

implantação do estabelecimento em condições de satisfazer as 

disposições sobre segurança estabelecidas na regulamentação vigente. 

3 - Se a Inspecção dos Explosivos concluir, após apreciação do parecer 

referido no número anterior que o terreno escolhido apresenta 

condições favoráveis à implantação do estabelecimento, enviará à 

entidade interessada a certidão mencionada no n.º 1 deste artigo. --- 

4 - Da certidão referida no número anterior deverão constar as 

alterações que porventura tenham sido julgadas indispensáveis para 

permitir a utilização daquele terreno. ------------------------------ 
5 Artigo 14.º (Organização do processo de licenciamento) ------------ 

1 - A câmara municipal do município onde se pretendem efetuar as 

construções ou as remodelações, depois de recebido o requerimento, 

acompanhado da documentação referida nos artigos 10.º, 11.º ou 12.º, 

mandará afixar editais nos lugares habituais, com o anúncio da 

pretensão. --------------------------------------------------------- 

2 - Dos editais devem constar a natureza do estabelecimento e o local 

da sua instalação e o convite aos interessados para apresentarem, por 

escrito, dentro do prazo de 30 dias, quaisquer reclamações contra o 

requerido, em que se aleguem razões relacionadas com a saúde pública, 

a segurança individual e da propriedade, o interesse público ou a 

incomodidade resultante das vizinhanças do estabelecimento. --------- 

3 - No prazo de 10 dias, a contar da data da afixação dos editais 

referidos nos números anteriores, a câmara municipal promoverá a sua 

publicação, por conta do requerente, no Diário da República, num jornal 

que se publique no concelho ou, caso este não exista, num dos jornais 

mais lidos do distrito. --------------------------------------------- 

4 - Ao processo constituído pelos documentos mencionados nos números 

anteriores juntar-se- á uma cópia do edital, uma certidão comprovativa 

da sua afixação e um exemplar do Diário da República e do jornal onde 

foi publicado. ------------------------------------------------------ 

5 - As entidades oficiais são também competentes para reclamar, dentro 

do prazo legal indicado, contra a concessão da licença, sempre que o 

interesse público o aconselhe. -------------------------------------- 

6 - Quando se tratar de estabelecimentos de fabrico insalubres ou 

incómodos, será o processo enviado, para informação, ao delegado, ou 

ao subdelegado, de saúde respetivo, o qual, depois de cumprida esta 

formalidade, promoverá a sua devolução à câmara municipal. ---------- 

7 - Quando se tratar de estabelecimento cuja laboração possa pôr em 

causa a qualidade do ambiente, será o processo enviado para parecer à 

Direcção-Geral da Qualidade do Ambiente, que terá um prazo de 30 dias 

para proceder à sua elaboração e envio. ----------------------------- 
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sobre o Licenciamento dos Estabelecimentos de Fabrico e de Armazenagem 

de Produtos Explosivos.---------------------------------------------- 

Considerando o disposto na legislação em vigor, o Sr. Rui Aires Pereira 

apresenta os elementos solicitados pela Policia de Segurança Publica 

– Direção Nacional-Unidade Orgânica de Operações e Segurança, 

Departamento de Armas e Explosivos no  Oficio n.º 6217/DEX/2019 e na 

informação n.º 1715/SCOU/2019, nomeadamente, requerimento acompanhado 

do levantamento topográfico do terreno georreferenciado, do atual 

Paiol, planta de localização, documento comprovativo da titularidade 

do prédio atualizado, e copias das licenças ou autorizações, e nada a 

opor à continuação da instalação  do Paiol Permanente de 1000 Kg.---- 

O processo encontra-se organizado em conformidade disposto no artigo 

14.º do Dec-Lei 376/84, de 30 de Novembro e ulteriores alterações, 

devendo o município, acompanhado da documentação apresentada, proceder 

à afixação dos editais nos lugares habituais, com o anúncio da 

pretensão.---------------------------------------------------------- 

Dos editais devem constar a natureza do estabelecimento e o local da 

sua instalação e o convite aos interessados para apresentarem, por 

escrito, dentro do prazo de 30 dias, quaisquer reclamações contra o 

requerido, em que se aleguem razões relacionadas com a saúde pública, 

a segurança individual e da propriedade, o interesse público ou a 

incomodidade resultante das vizinhanças do estabelecimento.---------- 

No prazo de 10 dias, a contar da data da afixação dos editais referidos 

nos números anteriores, a câmara municipal promoverá a sua publicação, 

por conta do requerente, no Diário da República, num jornal que se 

publique no concelho ou, caso este não exista, num dos jornais mais 

lidos do distrito.--------------------------------------------------- 

Ao processo constituído pelos documentos mencionados nos números 

anteriores juntar-se- á uma cópia do edital, uma certidão comprovativa 

da sua afixação e um exemplar do Diário da República e do jornal onde 

foi publicado.------------------------------------------------------ 

                                                           

8 - Terminado o prazo de 30 dias indicado nos editais e caso não haja 

reclamações, a câmara municipal, uma vez coligidos todos os documentos 

e numeradas e rubricadas todas as folhas do processo, fará o seu envio 

à Inspeção dos Explosivos, juntamente com a sua informação, em que se 

pronunciará sobre as possibilidades de instalação do estabelecimento. 

9 - No caso de haver reclamações, a câmara municipal dará conhecimento 

das mesmas ao requerente, que, no espaço de 15 dias, poderá apresentar 

a contestação que tiver por conveniente. ---------------------------- 

10 - Desde que nas reclamações se aleguem inconvenientes quanto à 

salubridade ou higiene não previstos na organização do processo, ser-

lhe-á junto ainda um relatório do delegado, ou subdelegado, de saúde 

respetivo, além da informação que, porventura, lhe tenha sido 

solicitada nos termos do n.º 6 deste artigo. ------------------------ 

11 - Terminado o prazo de 15 dias referido no n.º 9 deste artigo e 

completado o processo com as reclamações eventualmente apresentadas, 

com o relatório do delegado, ou subdelegado, de saúde e com a 

contestação do requerente, a câmara municipal fará o seu envio à 

Inspeção dos Explosivos, juntamente com a sua informação, em que se 

pronunciará não só sobre as possibilidades de instalação do 

estabelecimento, mas também sobre o fundamento das reclamações e da 

contestação apresentadas e sobre os perigos que possa haver para a 

salubridade pública. ------------------------------------------------ 
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As entidades oficiais são também competentes para reclamar, dentro do 

prazo legal indicado, contra a concessão da licença, sempre que o 

interesse público o aconselhe.--------------------------------------- 

Terminado o prazo de 30 dias indicado nos editais e caso não haja 

reclamações, a câmara municipal, uma vez coligidos todos os 

documentos, os quais serão numeradas e rubricadas todas as folhas do 

processo, fará o seu envio à Inspeção dos Explosivos, juntamente com 

a sua informação, em que se pronunciará sobre as possibilidades de 

instalação do estabelecimento.--------------------------------------- 

V - Da Proposta em Sentido estrito ---------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

5.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que sejam praticadas as seguintes 

deliberações:------------------------------------------------------- 

5.1.1- Afixação dos editais nos lugares habituais com o anúncio da 

pretensão (trata-se de um Paiol Permanente em nome de Rui Aires 

Pereira, sito no Lugar de Sanjurge, em Chaves, encontra-se licenciado 

sob o n.º 326/07 e alvará de autorização de utilização n.º 190/09, 

possui ainda Licença do Ministério da Administração Interna n.º 

22/2009, bem como certidão da Policia de Segurança Publica- Direção 

Nacional-Unidade Orgânica de Operações e Segurança, Departamento de 

Armas e Explosivos.-------------------------------------------------- 

5.1.2- Deverá proceder-se no prazo de 10 dias, a contar da data da 

afixação dos editais, a câmara municipal promoverá a sua publicação, 

por conta do requerente, no Diário da República, num jornal que se 

publique no concelho ou, caso este não exista, num dos jornais mais 

lidos do distrito, com os documentos processuais e juntar-se-á uma 

cópia do edital, uma certidão comprovativa da sua afixação e um 

exemplar do Diário da República e do jornal onde foi publicado.------ 

5.1.3- Findo o prazo, 30 dias indicado nos editais, e caso não haja 

reclamações, proceder-se-á à organização de um processo com todos os 

documentos, numerados e rubricadas todas as folhas do processo, o qual 

será enviado à Policia de Segurança Publica- Direção Nacional-Unidade 

Orgânica de Operações e Segurança, Departamento de Armas e Explosivos, 

juntamente com a sua informação que nada a opor à viabilidade da 

continuação do armazenamento licenciado sob o n.º 326/07 e alvará de 

autorização de utilização n.º 190/09, em nome de Rui Aires Pereira.-- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 20.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE 

ANEXOS, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 564/98 – CESALTINA MARIA 

DE JESUS NASCIMENTO – AVENIDA 1.º DE MAIO, LOIVOS, UNIÃO DE FREGUESIAS 

DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 

15.01.2020.--------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
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1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 2431/19, referente ao processo n.º 

564/98, a Sr.ª Cesaltina Maria de Jesus Nascimento, na qualidade de 

proprietária, solicita, um pedido de aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada na legalização das obras 

de ampliação6 de uma habitação unifamiliar, com alvará de licença n.º 

456/88 e da construção7 de anexos, sito, na av.ª 1.º de Maio - Loivos, 

união das freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações no concelho de 

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

1.2- De acordo com a Certidão de Teor, o prédio urbano tem a área 

total 614,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 891, da união das 

freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações.---------------------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1 - Alvará de obras de construção n.º 456/88, para “construção de 

uma moradia, de r/chão e andar com a área de 278,94 m2.-------------- 

2.2- Projeto de alterações – lic.ª 611/98.--------------------------- 

2.3- Alvará de Licença de Utilização N.º 244/98, para “habitação e 

garagem”.----------------------------------------------------------- 

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 de Teor; ------------------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e do coordenador, quanto ao cumprimento das normas legais 

e regulamentares aplicáveis; ---------------------------------------- 

- Declaração dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos;----------------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- 

-Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano Diretor 

Municipal, com a indicação precisa do local da obra;----------------- 

- 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;--------------------------------------------- 

- Mapa de acabamentos;----------------------------------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

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 

                                                           
6 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
7 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 



                                                                F. 162 

                                                                  _____________________ 
 

se tratar de um procedimento de legalização de obras de ampliação de 

uma habitação unifamiliar e da construção de anexo.------------------ 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.2- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 61 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- As alterações a legalizar na habitação unifamiliar, implicam um 

aumento da área bruta de construção de 1,06 m2, relativamente, ao 

licenciado ao abrigo da licença de obras n.º 456/88. Relativamente aos 

anexos a legalizar, possuem uma área bruta de construção de 22,50 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 2019-12-19, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”80/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido. -------------------------------------- 

5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício principal e anexo, objeto de pedido de legalização das obras 

de ampliação e construção.------------------------------------------- 

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 x índice de construção) = 614,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 491,20 m2 

(máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza uma 

área bruta de construção de 302,50 m2, o que implica um índice de 

construção de 0,49 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local).- 

5.5- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

unifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a), 

do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018.---------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 18,61 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 

82,73 euros.-------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 101,34 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 principal e anexo de apoio, se situam 

em local, onde predominam esta tipologia de construções e que o seu 
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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 cubos e possui ligação á rede pública de água e esgotos.- 

8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 

8.5- Da vistoria realizada prévia, para efeitos de legalização de 

construção, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de 

obras de correção e/ou adaptação na habitação unifamiliar, pelo que, 

o titulo a emitir será o Alvará de autorização de utilização, conforme 

previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.------------------------- 

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 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 
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b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar e da 

construção de anexo de apoio, 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 1,06 m2;------------------------- 

- Anexos, com a área de 22,50 m2;------------------------------------ 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

 

QUADRO II   
 

        

    
 

s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem 
 

        

 - Semipenetração betuminosa 
 

0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 
 

1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 
 

0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 
 

0 0,10 0,00   

 - Betão  
 

0 0,22 0,00   

Passeios  
        

 - Lancil (Betão) 
 

0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 
 

0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 

 

0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 
 

0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA  
1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   
 

1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 

0 0,51 0,00   

   
 

     

   
C - custo das obras existentes na via pública   0,79     

   
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   23,56 m2 

   
 

     

   
 

     

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2  

 

     

   - n.º 3 do artigo 25.º  
 

     

  T = C x A 
 

  T = 18,61   € 

 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       
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Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º18 

Aumento de área bruta de construção, acresce 

por 

 m2 adicional 

1,06 m2 3,30 € 3,50 € 

n.º11 

Anexo de apoio 
22,50 m2 1,05 € 23,63€ 

Art.76,n.º6 

Vistoria 
 55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      
82,73 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 18,61 € + 82,73 € = 101,34 €---------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.10. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – 

PROCESSO N.º 1023/18 – DOMINGOS DA SILVA MESQUITA – LUGAR DE TERREIRO 

DO SANTO, ARCOSSÓ, UNIÃO DE FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E 

VILARINHO DAS PARANHEIRAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª VICTÓRIA ALMEIDA DATADA DE 

22.01.2020.--------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1 No seguimento do requerimento n.º 2037/19,  datado de 20/11/2014, 

o requerente vem requer a junção de elementos, para cumprimento do 

enunciado na informação técnica datada de 08/01/2019, da qual tomou 

conhecimento via email remetido em 10/01/2019, com vista à legalização 

de uma operação urbanística já concluída, consubstanciada em obras de 

construção de um edifício, destinado a habitação unifamiliar, sem os 

necessários atos administrativos de controlo prévio, nos termos do 

disposto no artigo 102-A, do Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação, consagrado no DL 555/99 de 09/09 e ulterioras alterações, 

doravante designado por RJUE, com enquadramento no PDM de Chaves, que 

levou a efeito no prédio abaixo identificado.------------------------ 

1.2. Para efeitos de instrução do pedido apresenta:------------------ 

 CD, acompanhado de declaração de conformidade digital;--------- 

 Pedido de dispensa de aplicação do Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 

de agosto, no que respeita à garantia das acessibilidades de pessoas 

com mobilidade condicionada em edificações destinadas a habitação;--- 

 Caderneta predial urbana, emitida pelo serviço de finanças de 

Chaves, com o ano de inscrição na matriz;---------------------------- 

 Fatura da eletricidade, emitida pela EDP;---------------------- 

 Fatura da água/resíduos, emitida pelo Município de Chaves;----- 

 Estudo de comportamento térmico.------------------------------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------- 

2.1 De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de 

Chaves, CCRP, apresentada, o prédio urbano composto de  rés-do-chão, 



                                                                F. 166 

                                                                  _____________________ 
 

primeiro andar e águas furtadas, situa-se em Terreiro do Santo, com 

uma área total de 307 m2, com uma área coberta de 122 m2, da União das 

freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz, Vilarinho das Paranheiras,  

descrito sob o nº1305/20180105, inscrito na matriz da referida 

freguesia sob o artigo nº822, confronta de poente com caminho, de 

norte com Amélia Salgado, de nascente com Manuel Pereira e de sul com 

Almor dos Santos Miranda, pela apresentação 2402, de 2018/01/05, foi 

registada a aquisição, por partilha de herança, a favor de Maria Rosa 

Ferreira Pereira Mesquita casada com Domingos da Silva Mesquita, ora 

requerente;--------------------------------------------------------- 

2.2 Em face da Caderneta Predial Urbana emitida pelo Serviço de 

finanças de Chaves, o prédio de R/C, 1.º andar e águas furtadas, 

destinado a habitação, situado no Terreiro do Santo,  Lugar de Arcossó,  

com a área total do terreno de 307,00 m2, sendo a área de implantação 

do edifício de 122,00 m2 e a área bruta de construção de 288,00 m2, 

inscrito na matriz em 1983 sob o artigo 822 NIP da freguesia de Vidago 

(União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras), que teve origem no artigo 339 da extinta freguesia de 

Arcossó, do concelho de Chaves, cujo titular é a Sra. Maria Rosa 

Ferreira Pereira Mesquita.------------------------------------------- 

3. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

Não se detetaram antecedentes.--------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR----------------- 

4.1 No Regime Jurídico----------------------------------------------- 

4.1.1 A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade 

urbanística de uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de 

construção já executadas, sem a necessária licença, de edifício 

destinado a “habitação unifamiliar” e não dotada de autorização de 

utilização, enquadra-se no disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-A, do 

RJUE, em articulação com o artigo 73.º-C(8), sob a epígrafe, 

“Procedimento de legalização de operações urbanísticas”, do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação(9). ------------ 

4.1 2 Uma vez que a pretensão do requerente se prende com um pedido 

de legalização, de obras levadas a efeito sem procedimento de controlo 

prévio, o processo foi encaminhado à Comissão de Vistorias, para 

realização da competente vistoria, realizada a 04/12/2015, contudo não 

foi possível o acesso ao interior da habitação, conforme expresso no 

auto n.º 02/2020, datado de 09/01/2020, em anexo, á presente 

informação.--------------------------------------------------------- 

4.2 Instrumentos de planeamento em vigor – PDM----------------------- 

Face à carta de Ordenamento, no caso em análise carta nº46- B, do 

Plano Diretor Municipal Chaves, publicado na I Série – B do Diário da 

República n.º 35/95, de 10 de fevereiro (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 12/95), cujo Regulamento foi alterado em Diário da 

República 2.º série n.º76 de 18 de abril de 2018, através do aviso 

n.º5233/2018, O prédio objeto de análise situa-se em espaços urbanos 

e urbanizáveis, na categoria 1.3, aglomerado de Arcossó.------------- 

O local não está abrangido por qualquer condicionante, servidão ou 

restrição de utilidade pública.-------------------------------------- 

                                                           
8 Artigo 73.º -C - Procedimento de legalização de operações 

urbanísticas ------------------------------------------------------- 

6 — O procedimento de legalização é sempre precedido de vistoria 

municipal, realizada pela comissão municipal responsável. ----------- 
9 publicado em Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro 

de 2015, através do regulamento n. º732/2015; RMUE. ----------------- 
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5. VERIFICAÇÃO DO REGULAMENTO GERAL DAS EDIFICAÇÕES URBANAS (RGEU), E 

OUTRAS NORMAS LEGAIS ------------------------------------------------ 

5.1 A distância das varandas relativamente aos extremos do terreno,  

de 1,70 metros do, afastamento posterior e  de 1,20 m, afastamento 

lateral, viola os limites exigido no paragrafo 2. do artigo 62.º, o 

artigo 73 e artigo 75, do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 

RGEU, aprovado pelo Decreto-Lei n° 38383 de 7 de Agosto de 1951;----- 

5.2 As Aberturas na fachada lateral, não cumpre a distância prevista 

no artigo 60° do RGEU, ---------------------------------------------- 

5.3. Mais se refere a fachada principal da edificação, na qual existem 

vãos de compartimentos habitáveis, não garante a distancia mínima, com 

um mínimo de 10m, regulado pelo parágrafo 4º, do artigo 59° e 60° do 

RGEU.--------------------------------------------------------------- 

5.4 Mais se refere, o projeto de arquitetura, não contém a 

representação os equipamentos Esquema de Chaminés de Ventilação e 

Exaustão de fumos ou gases de combustão.----------------------------- 

6. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

6.1. Pelo que se enunciou nos pontos 4.1.2 e 5, da presente informação, 

constata-se que o pedido de legalização de uma operação urbanística 

já concluída, consubstanciada em obras de construção de um edifício, 

destinado a moradia unifamiliar, em causa viola as seguintes normas 

regulamentares: ---------------------------------------------------- 

 Os artigos, 59.º, 60.º, 62.º, 73.º e 75 do Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, RGEU, aprovado pelo Decreto-Lei n° 38383 de 7 de 

Agosto de 1951;------------------------------------------------------ 

 O nº6, do artigo 73.-C.º, do RMUE, pelo facto de não ter sido  

possível o acesso ao interior da habitação, para a realização de 

vistoria municipal que antecede o procedimento de legalização.------- 

6.2 Em coerência com as razões de facto e de direito acima expostas, 

sou a propor que o presente processo esteja presente na próxima reunião 

de Câmara, para que o executivo delibere o sentido de indeferir o 

pedido de legalização, nos termos da alínea a), do n.º 1 do artigo 24º 

do decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, devendo promover-se 

audiência prévia do interessado, nos termos do artigo 122º do Decreto-

Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o novo Código do procedimento 

Administrativo.----------------------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 24.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – 

PROCESSO N.º 964/18 – ALMOR DOS SANTOS MIRANDA – LUGAR DE TERREIRO DO 

SANTO, ARCOSSÓ, UNIÃO DE FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E 

VILARINHO DAS PARANHEIRAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª VICTÓRIA ALMEIDA DATADA DE 

23.01.2020.--------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

1.1 Face ao teor da deliberação do Executivo, em reunião de Camara de 

27/12/2018, com base na proposta elaborada na informação interna n.º 

1996/SCOU/2018, datada de 10/12/2018 que apontou para a decisão de 
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indeferimento da pretensão e consequente notificação via email, 

remetido em 08/01/2019, vem o Sr. Almor dos Santos Miranda, na 

qualidade de proprietário, através do requerimento n.º2035/19, de 

25/09/2019, requerer a junção de elementos, com vista a alterar o 

sentido de decisão, referente ao pedido de legalização, previsto no 

processo n.º964/18, de uma operação urbanística,  consubstanciada em 

obras de construção (já executadas) num edifício destinado a uma 

habitação unifamiliar, composto por 3 pisos, piso -1, piso 0 e piso 

1, em área dentro do perímetro de construção estipulado pelo PDM, mas 

não inserida em loteamento, nos termos do disposto no artigo 102.º-A, 

do Decreto Lei nº555/99, de 16 de Dezembro, que estabelece o Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, na redação conferida pelo 

Decreto Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e ulteriores alterações, 

doravante designado por RJUE,  que levou a efeito no prédio a seguir 

identificado.------------------------------------------------------- 

1.2. Para efeitos de instrução do pedido apresenta:------------------ 

 CD, acompanhado de declaração de conformidade digital;--------- 

 Aditamento ao projeto de arquitetura;-------------------------- 

 Caderneta predial urbana, emitida pelo serviço de finanças de 

Chaves, com o ano de inscrição na matriz;---------------------------- 

 Declaração subscrita pelos vizinhos, Sr. Domingos da Silva 

Mesquita e Sra. Maria Rosa ferreira Pereira Mesquita, na qual consta 

a sua não oposição à manutenção dos vãos da fachada da habitação a 

legalizar, acompanhada de CCRP, do prédio sua propriedade, bem assim 

planta de contrastes com indicação de tapa vistas;------------------- 

 Relativamente ao Projeto de alimentação e distribuição de energia 

elétrica não foram os respetivos projetos submetidos, em alternativa, 

apresenta fatura da eletricidade, emitida pela EDP, bem como fatura 

da água/resíduos, emitida pelo Município de Chaves;------------------ 

 Relativamente ao projeto de rede de gás, solicita a isenção de 

apresentação, em conformidade com o DL 97/2010, de 10/03;------------ 

 Estudo de comportamento térmico.------------------------------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------- 

2.1 De acordo com a Certidão da Conservatória do registo predial de 

Chaves, apresentada, o prédio urbano n.º 1304/20180105 da União de 

freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, 

sobre o qual recai a presente operação urbanística, situa-se em 

Terreiro do Santo,  possuindo uma área total de 184m2, área coberta de 

89m2, área descoberta de 95m2 composto de  casa de cave, rés do chão e 

1.º andar, confronta de sul com caminho, de poente e de norte com 

Domingos da Silva Mesquita, de nascente com Manuel Ferreira, encontra-

se inscrito na matriz sob o artigo nº814 da respetiva freguesia, que 

proveio do artigo n.º 337.º, da extinta freguesia de Arcossó,  de 

acordo com a reorganização administrativa do território das 

freguesias, cujo titular é o Sr. Almor dos Santos Miranda, ora 

requerente.--------------------------------------------------------- 

2.2 Em face da Caderneta Predial Urbana emitida pelo Serviço de 

finanças de Chaves, o prédio de cave, R/C, 1.º andar com logradouro, 

destinado a habitação, situado no Terreiro do Santo,  Lugar de Arcossó,  

com a área total do terreno de 184,00 m2, sendo a área de implantação 

do edifício de 89,00 m2 e a área bruta de construção de 271,00 m2, 

inscrito na matriz em 1983 sob o artigo 814 NIP da freguesia de Vidago 

(União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras), que teve origem no artigo 337 da extinta freguesia de 

Arcossó, do concelho de Chaves, cujo titular é a Sra. Maria da Graça 

Ferreira.----------------------------------------------------------- 
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3. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

Não se detetaram antecedentes.--------------------------------------- 

4. INSTRUÇÃO DO PEDIDO----------------------------------------------- 

A instrução do pedido de licenciamento/legalização ainda não está 

completa, nos termos da Portaria n.º 113/2015, de 22/04 e do RMUE de 

Chaves, nomeadamente:----------------------------------------------- 

 Projeto de infraestruturas de telecomunicações;---------------- 

 Plano de acessibilidades ou pedido de dispensa de aplicação do 

Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de agosto, no que respeita à garantia das 

acessibilidades de pessoas com mobilidade condicionada em edificações 

destinadas a habitação;---------------------------------------------- 

 Relativamente à Ficha de medições, constante do processo (folha 

n.º200 do processo) a mesma não se encontra acompanhada de perfil 

esquemático do arruamento, com descrição dos materiais, para efeitos 

do disposto n.º 15, do artigo 13.º o qual remete para o Anexo IV do 

RMUE;--------------------------------------------------------------- 

 E por último o levantamento topográfico não se encontra instruído 

com comprovativo da validade da inscrição em associação pública de 

natureza profissional ou comprovativo da habilitação adequada;------- 

5. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR----------------- 

5.1 No Regime Jurídico----------------------------------------------- 

5.1.1 A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade 

urbanística de uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de 

construção já executadas, sem a necessária licença, de edifício 

destinado a “habitação unifamiliar” e não dotada de autorização de 

utilização, enquadra-se no disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-A, do 

RJUE, em articulação com o artigo 73.º-C(10), sob a epígrafe, 

“Procedimento de legalização de operações urbanísticas”, do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------- 

5.1 2 Uma vez que a pretensão do requerente se prende com um pedido 

de legalização, de obras levadas a efeito sem procedimento de controlo 

prévio, o processo foi encaminhado à Comissão de Vistorias, para 

realização da competente vistoria, realizada a 04/12/2015, contudo não 

foi possível o acesso ao interior da habitação, conforme expresso no 

auto n.º 01/2020, datado de 09/01/2020, em anexo, á presente 

informação.--------------------------------------------------------- 

5.2 Instrumentos de planeamento em vigor – PDM----------------------- 

Face à carta de Ordenamento, no caso em análise carta nº46- B, do 

Plano Diretor Municipal Chaves, publicado na I Série – B do Diário da 

República n.º 35/95, de 10 de fevereiro (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 12/95), cujo Regulamento foi alterado em Diário da 

República 2.º série n.º76 de 18 de abril de 2018, através do aviso 

n.º5233/2018, O prédio objeto de análise situa-se em espaços urbanos 

e urbanizáveis, na categoria 1.3, aglomerado de Arcossó.------------- 

O local não está abrangido por qualquer condicionante, servidão ou 

restrição de utilidade pública.-------------------------------------- 

6. VERIFICAÇÃO DO REGULAMENTO GERAL DAS EDIFICAÇÕES URBANAS (RGEU), E 

OUTRAS NORMAS LEGAIS ------------------------------------------------ 

6.1, A distância da varanda relativamente aos extremos do terreno, de 

0,40 metros do, afastamento posterior e de 1,00 m, afastamento lateral, 

viola os limites exigido no paragrafo 2. do artigo 62.º, o artigo 73 

                                                           
10 Artigo 73.º -C - Procedimento de legalização de operações 

urbanísticas ------------------------------------------------------- 

6 — O procedimento de legalização é sempre precedido de vistoria 

municipal, realizada pela comissão municipal responsável. ----------- 
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e artigo 75, do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, RGEU, 

aprovado pelo Decreto-Lei n° 38383 de 7 de Agosto de 1951;----------- 

6.2 Nos alçados, lateral esquerdo e tardoz, a construção possui vãos 

abertos com utilidade para o edifício e habitabilidade dos seus 

compartimentos, a menos de 1, 5 metros do terreno adjacente, Esta 

situação eventualmente impedirá a legalização do imóvel por violação 

do artigo 73.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, RGEU, 

dado que essas aberturas eventualmente poderão não serem mantidas para 

futuro, ficando os compartimentos de habitação insalubres ou não 

desfrutem de luz e ar suficientes, o que sucederia no caso de as 

respetivas janelas terem um muro ou parede fronteiros a menos de três 

metros de distância, pese embora a declaração dos vizinhos 

confinantes;-------------------------------------------------------- 

6.3. Existem umas escadas no logradouro, compreendidas entre o limite 

do terreno e a fachada lateral direita que não possuem guarda corpos, 

que não cumprem os requisitos de segurança adequados. --------------- 

6.4 Mais se refere, o projeto de arquitetura, não contém a 

representação os equipamentos Esquema de Chaminés de Ventilação e 

Exaustão de fumos ou gases de combustão.----------------------------- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

Atendendo ao referido no ponto 4, bem como no ponto 5.1.2 e 6. da 

presente informação, e por serem manifestamente contrários às normas 

legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o RGEU, RMUE de 

Chaves, Portaria nº 113/15 de 22 de abril, propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

 Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no artigo 102-A.º do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo, no sentido de deliberar indeferir o 

pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que se fez 

referência, uma vez  que viola noras legais e aplicáveis, conforme o 

disposto na alínea a), do artigo 24.º do RJUE;----------------------- 

 De acordo com o disposto nos artigos 121º do Código de 

Procedimento Administrativo, CPA, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, 

de 7/1, deve ser dado ao interessado o prazo de 10 dias para, em   

audiência prévia vir a processo dizer o que se lhe oferecer sobre o 

sentido da decisão. A notificação deve ser realizada nos termos do 

disposto no nº 1 e 2 do artigo 122º do CPA.-------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 24.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.12. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO 

N.º 928/19 – RUI MANUEL ALPOIM DO REGO, SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E MAT. 

DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, LDA. – LUGAR DE GAMOAL, FREGUESIA DE BUSTELO 

– INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 

ENG.ª VICTÓRIA ALMEIDA DATADA DE 21.01.2020.------------------------- 

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 A coberto do requerimento, com registo de entrada nos serviços da 

Divisão de Gestão e Ordenamento do Território nº2597/19, em 

28/11/2019, que deu origem ao processo nº928/19, a empresa “Rui Manuel 

Alpoim do Rego, serviços imobiliários e materiais de construção, Unip. 

Lda.”, na qualidade de proprietária, vem requerer a emissão de Certidão 

de Destaque, que se pretende realizar no prédio rústico, a seguir 

identificado.------------------------------------------------------- 

1.2 Requereu, através do requerimento n.º 75/20, em 10/01/2020, a 

junção de elementos, face à informação/proposta n.º0020/SCOU/2020,  de 

06 de janeiro de 2020 e consequente notificação eletrónica, enviada 

por email datado de 09/01/2020.-------------------------------------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------- 

O prédio, objeto de análise, com artigo matricial rústico nº 2695, da 

freguesia de Bustelo, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Chaves, CCRP,  sob o nº1686/20190214, com a área total de com a área 

total de 16.618m2, com a área descoberta de 16.618m2,  sito em Gamoal, 

o qual confronta a norte com Armando Sousa, de nascente com Estrada, 

de sul Manuel Ferreira e Joaquim Chaves e de poente com Silvino Quintas 

Madeira. Pela apresentação n.º Ap. 1259 de 2019/04/16, foi registada 

a aquisição em nome da empresa Rui Manuel Alpoim do Rego, serviços 

imobiliários e materiais de construção, Unip. Lda.”, por compra.----- 

3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO----------------------------------------------- 

O processo encontra-se instruídos com os elementos instrutórios 

necessários nos termos do artigo 19.º, cumulativamente com o previsto 

no artigo 13.º, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

Edificação(11), para os efeitos do disposto nos números 4 a 10, do 

artigo 6º, do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação.------------- 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

4.1 No regime Jurídico----------------------------------------------- 

Nos termos das disposições conjuntas constantes dos números 4 e 10, 

do artigo 6.º, do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

atual versão, os atos que tenham por efeito o destaque de parcela com 

descrição predial que se situe em perímetro urbano e fora deste, e uma 

vez a que a parcela a destacar se localiza toda ela em perímetro 

urbano, estão isentos de licença, desde que as duas parcelas 

resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos.--------- 

4.2 Nas disposições do Plano Diretor Municipal----------------------- 

Tendo em conta a demarcação constante na planta de localização à escala 

1/10.000, apresentada pela interessada e de acordo com as plantas de 

ordenamento do Plano Diretor Municipal, folha n.º34A, constata-se que 

o terreno se encontra inserido em duas Classes distintas, Classe1 - 

espaços urbanos e urbanizáveis, na categoria 1.3 – outros aglomerados 

e em Classe 4- espaços agrícolas e florestais da categoria 4.2 – 

espaços agrícolas, subcategoria 4.2A – espaços agrícolas defendidos 

(RAN).-------------------------------------------------------------- 

Segundo a planta de condicionantes, folha nº34A do PDM de Chaves, 

sobre o terreno da interessada impende uma restrição de utilidade 

pública (Reserva Agrícola Nacional), bem assim, da servidão Estrada 

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

5. ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------------------------- 

5.1 É requerida a emissão de uma certidão de destaque de uma parcela 

de um prédio, situado, em espaços urbanos e urbanizáveis e fora destes, 

                                                           
11 publicado em Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro 

de 2015, através do regulamento n.º732/2015, RMUE. ------------------ 
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isto é, o prédio em análise localiza-se dentro do perímetro urbano e 

fora deste.--------------------------------------------------------- 

5.2. Estabelece, o nº10, do artigo 6.º, diretamente aplicável ao 

presente caso, que «os atos que tenham por efeito o destaque de parcela 

com descrição predial que se situe em perímetro urbano e fora deste» 

deverão observar o disposto nos números 4 e 5, do referido artigo, 

consoante a localização da parcela a destacar.----------------------- 

5.3 No caso em análise, a parcela a destacar, situa-se dentro do 

perímetro urbano, aplica-se à referida parcela os requisitos plasmados 

no nº4, do artigo 6.º, do RJUE, resulta assim deste normativo, os atos 

que tenham por efeito o desataque de uma única parcela, nas 

circunstâncias antes enunciadas, apenas estão isentos de licença desde 

que, as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com 

arruamentos públicos, o que se verifica cumprida a condição.--------- 

5.4 Mais se refere, não seja efetuado mais do que um destaque no prazo 

de 10 anos contados da data do destaque anterior, assim como, sejam 

respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis, 

designadamente as constantes de planos municipais, intermunicipais ou 

especiais de ordenamento do território, de servições ou restrições de 

utilidade pública, etc. --------------------------------------------- 

5.5 Da leitura da Certidão da Conservatória do Registo Predial podemos 

dizer que não está inscrito qualquer ónus de não fracionamento à menos 

de 10 anos, bem como, terão que ser respeitadas as normas legais e 

regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos 

municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, 

de servições ou restrições de utilidade pública, etc. --------------- 

6. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

6.1 Face ao acima exposto, sou de parecer que o pedido reúne os 

requisitos necessários à execução do destaque, em virtude de se cumprir 

a condição expressa no ponto n.º4, do artigo 6.º, do RJUE, uma vez que 

as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos 

públicos. ---------------------------------------------------------- 

6.2. Nestes termos, o presente processo administrativo, registado com 

o nº928/19, deverá estar presente em reunião de Câmara para que o 

executivo delibere adotar um projeto de decisão de deferimento do 

destaque pretendido, identificando-se duas parcelas fisicamente 

separadas e caracterizadas pelos seguintes elementos: --------------- 

6.3 A “Parcela a destacar”, “Parcela 1”, com a área de 2.818,00 m2, 

confronta de Norte com Rui Manuel Alpoim do Rego, serviços imobiliários 

e materiais de construção, Unip. Lda, (a própria), de nascente com 

Estrada, de Sul com Manuel Ferreira e Joaquim Chaves e de Poente com 

Rui Manuel Alpoim do Rego, serviços imobiliários e materiais de 

construção, Unip. Lda, (a própria). Prevê-se na parcela a destacar uma 

área bruta de construção até 300,00m2 e uma área de implantação de 

150,00m2;----------------------------------------------------------- 

6.4 “Parcela sobrante”, ou “parcela (2)”, com a área de 13.800,00 m2, 

confronta de norte Armando de Sousa, de nascente com estrada e o 

próprio, de sul com Manuel Ferreira e Joaquim Chaves e de poente com 

Silvino Quintas Madeira. Prevê-se na parcela sobrante uma área bruta 

de construção até 300,00m2 e uma área de implantação de 150,00m2,---- 

6.5 Refira-se que o condicionamento do ónus do não fracionamento a que 

se refere o n.º 6, do artigo 6.º do RJUE, deverá ser inscrito no 

Registo Predial sobre as parcelas resultantes do destaque;----------- 

6.6 O destaque da parcela não isenta, na realização de operações 

urbanísticas da observância das normas legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente as constantes dos planos municipais ou 
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especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições 

administrativas ou de utilidade pública.----------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 22.01.2020.------------------------------------------------ 

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. --------------------------------------------- 

 

 

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

Regista-se a entrada na sala, quando eram 16:05 horas, do Presidente 

da Câmara, Senhor Dr. Nuno Vaz Ribeiro, retomando a sua participação 

na presente reunião. ------------------------------------------------

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

 

 

3.13. CONSTRUÇÃO DE PISCINAS DESCOBERTAS DESTINADAS A EQUIPAMENTO 

DESPORTIVO, LAZER E COMÉRCIO, PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE 

ARQUITETURA – PROCESSO N.º 966/19 – TELMO JOSÉ PEREIRA LOPES – LUGAR 

DE SALGUEIRO, FREGUESIA DE VALE DE ANTA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ARQ.ª SUSANA FERNANDES 

DATADA DE 21.01.2020.------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 
O Sr. Telmo José Pereira Lopes através do requerimento nº 2706/19, 

referente ao processo nº 966/19, na qualidade de proprietário, vêm 

solicitar a aprovação do projeto de arquitetura de “construção de 

piscinas descobertas destinadas a equipamento desportivo, lazer e 

recreio”, localizada no lugar de Salgueiro, na freguesia de Vale de 

Anta.--------------------------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 
Processo nº 155/18, referente a pedido de reconhecimento de interesse 

público Municipal para a construção de piscinas descobertas destinadas 

a equipamento desportivo, lazer e recreio, objeto de decisão favorável 

por parte do Executivo Municipal em reunião de 19/4/2018.------------ 

3. INSTRUÇÃO------------------------------------------------------ 
3.1. A acompanhar o requerimento são entregues os seguintes 

elementos:---------------------------------------------------------- 

a) CD;-------------------------------------------------------------- 
b) Pedido de isenção de apresentação do projeto de instalação da rede 
de gás;------------------------------------------------------------- 

c) Levantamento topográfico, acompanhada de declaração do topógrafo e 
cópia certificado de qualificações (Adelaide Sofia Ferreira Almeida) 

- área 19.046,00m2;-------------------------------------------------- 

d) Termo de responsabilidade do coordenador de projeto, declaração de 
responsabilidade entre formato papel e formato digital, do autor do 

projeto de arquitetura e arranjos exteriores, acompanhado de 

declaração da ordem dos engenheiros e de seguro de responsabilidade 

civil (Arq. Rui Jorge Rua Morais Rodrigues);------------------------- 

e) Termo de responsabilidade do projeto de acondicionamento acústico, 
acompanhado de declaração ordem dos engenheiros e seguro de 

responsabilidade civil (Eng.º João Pedro Araújo Teixeira);----------- 

f) Fichas estatísticas do INE;-------------------------------------- 
g) Estimativa orçamental (594.349,08€);----------------------------- 
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h) Calendarização da obra (24 meses);------------------------------- 
i) Memória descritiva e justificativa;------------------------------ 
j) Certidão da conservatória de registo predial (CCRP):------------- 
a. 2298/20180723, prédio com área total -19046 m2, matriz nº 2607, 
confrontando a nascente com caminho público, propriedade do 

requerente;--------------------------------------------------------- 

k) Planta de localização e enquadramento;--------------------------- 
l) Planta de condicionantes do PDM;--------------------------------- 
m) Planta de ordenamento do PDM;------------------------------------ 
n) Peças desenhadas:------------------------------------------------ 
a. Planta de implantação;------------------------------------------- 
b. Plantas, cortes e alçados;--------------------------------------- 
c. Pormenores construtivos;----------------------------------------- 
o) Ficha de medição;------------------------------------------------ 
p) Projeto de arranjos exteriores, composto por termo de 

responsabilidade, memória descritiva e peça desenhada (Arq. Rui Jorge 

Rua Morais Rodrigues);----------------------------------------------- 

q) Plano de acessibilidades, composto por termo de responsabilidade 
do autor do plano de acessibilidades, memória descritiva e planta do 

edifício da bilheteira/balneários (Arq. Rui Jorge Rua Morais 

Rodrigues).--------------------------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITÓRIAL- 

4.1. Segundo a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM), 
nº 47A, o prédio em questão localiza-se em espaço da Classe 4 – Espaços 

Agrícolas e florestais, abrangendo as seguintes categorias e 

subcategorias:------------------------------------------------------ 

a) Categoria 4.2 - Espaços agrícolas, da Sub-categoria 4.2-A – Espaços 
agrícolas defendidos (RAN) uma parcela junto ao caminho a nascente;-- 

b) Categoria 4.1 – Espaços florestais, da Sub-categoria 4.1.A- espaços 
florestais comuns, a restante parcela.------------------------------- 

4.2. Segundo a Planta de Condicionantes do PDM verifica-se o 

condicionamento em parte da parcela pela servidão ou restrição de 

utilidade pública Reserva Agrícola Nacional. ------------------------ 

5. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO------------------------------- 

5.1. O processo apresentado é referente a uma operação urbanística de 
edificação, de acordo com a alínea h), do nº 2, do artigo 4º, do Regime 

de Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro e posteriores alterações, e portanto sujeita 

a licença administrativa.-------------------------------------------- 

5.2. Sem prejuízo da demais legislação aplicável, enquadra-se ainda 
no: ---------------------------------------------------------------- 

a) Decreto-lei n.º 163/2006, de 8 de agosto que define as condições 
de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção de espaços 

públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos e 

habitacionais;------------------------------------------------------ 

b) Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE), 

Regulamento nº 732/2015, de 22 de outubro, DR 2ª série nº 207;------- 

c) Regulamento do PDM, Aviso nº 5233/2018, de 18 de abril, DR 2ª Série 
nº76;--------------------------------------------------------------- 

d) Tendo em conta os usos preconizados:----------------------------- 
i. Piscinas descobertas desportivas, lazer e recreio- deverá ser 

assegurado o cumprimento do Regime jurídico das instalações 

desportivas de uso público, o D.L. nº 141/2009 de 16 de junho, na sua 

redação atual, e, ainda, todas as normas legais, técnicas e 

regulamentares aplicáveis;------------------------------------------ 

ii. Parque infantil, deverá ainda ser observada a legislação 

aplicável, designadamente o DL nº 203/2015 de 17 de setembro;-------- 
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iii. Bar, deverá ser observado o D. L. nº 48/2011, de 1 de abril.- 

6. DESCRIÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------- 

6.1. Num prédio localizado no lugar do Salgueiro da freguesia de Vale 
de Anta, que possuirá 19.046,00 m2 e confrontará a nascente com um 

caminho público.---------------------------------------------------- 

6.2. O requerente pretende construir as seguintes valências:-------- 
a) Quatro tanques destinados a piscinas, de lazer e recreio, com 
dimensões, profundidade e forma diferentes;-------------------------- 

b) Um parque infantil;---------------------------------------------- 
c) Um bar de apoio;------------------------------------------------- 
d) Um edifício de receção dos utentes incluído balneário e instalações 
sanitárias de apoio;------------------------------------------------- 

e) Parque de estacionamento com 99 lugares, incluindo 3 lugares 

destinado a pessoas com mobilidade condicionada e um lugar para 

autocarros.--------------------------------------------------------- 

6.3. A restante área será objeto de tratamento paisagístico.-------- 
6.4. Em termos de infraestruturas prevê o abastecimento de água pela 
rede pública e sistemas individuais para a rede de drenagem de águas 

residuais. --------------------------------------------------------- 

7. ANÁLISE DO PEDIDO---------------------------------------------- 

7.1. Em termos de saneamento verifica-se que:----------------------- 
a) O plano de acessibilidade apresentado não abrange todas áreas das 
infraestruturas desportivas, estando, portanto incompleto;----------- 

b) Não se encontra fixada a capacidade máxima de utilização das 

instalações desportivas;-------------------------------------------- 

c) Termo de responsabilidade do coordenador de projeto e do autor do 
projeto de arquitetura não atesta o cumprimento da legislação 

especifica aplicável;----------------------------------------------- 

d) Verifica-se ainda que a projeção do limite do prédio sobre as 
plantas de ordenamento e condicionantes do PDM, bem como a planta de 

localização e enquadramento não é coincidente com os limites entregues 

em suporte informático, que serão bastantes menores;----------------- 

7.2. Adequação ao Plano Diretor Municipal:-------------------------- 
a) A pretensão do requerente abrange duas categorias e subcategorias 
diferentes de solo da classe 4, mais concretamente espaço da Categoria 

4.2 - Espaços agrícolas, da Sub-categoria 4.2-A – Espaços agrícolas 

defendidos (RAN) e da Categoria 4.1 – Espaços florestais, da Sub-

categoria 4.1.A- espaços florestais comuns;-------------------------- 

b) O regulamento do Plano Diretor Municipal prevê, a título supletivo, 
a instalação de instalações de recreio e lazer em “espaços florestais 

ou em espaços agroflorestais comuns, desde que o município reconheça 

tratar-se de iniciativa de interesse público ou de interesse para o 

desenvolvimento local”12, de acordo com as disposições conjugadas dos 

artigos 33º a 35º e artigos 49º, 57º e 58º;-------------------------- 

c) Como foi referido no capitulo dos antecedentes, a Câmara Municipal 
deliberou em 19 de abril de 2018 reconhecer um pedido interesse para 

o desenvolvimento local, para o uso agora previsto;------------------ 

d) Nesse seguimento, as instalações de recreio e lazer em espaço 
Categoria 4.1 – Espaços florestais, da Sub-categoria 4.1.A- espaços 

florestais comuns poderá ser admissível, caso a entidade exterior ao 

Município que tutela este espaço assim o entenda -Instituto da 

Conservação da Natureza e as Florestas, I.P.- bem como após parecer 

favorável da Comissão Municipal da Defesa da Floresta, cumpridas ainda 

as demais condições aplicáveis;-------------------------------------- 

                                                           
12 Extrato do nº 1, do artigo 57º do regulamento do PDM, sublinhado 

nosso. ------------------------------------------------------------- 
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e) O espaço da Categoria 4.2 - Espaços agrícolas, da Sub-categoria 
4.2-A – Espaços agrícolas defendidos (RAN) não se inclui nas exceções 

previstas a título supletivo no nº 1, do artigo 57º do regulamento do 

PDM para as instalações de recreio e lazer. ------------------------- 

f) O requerente pretende instalar o parque de estacionamento e parte 
do edifício de bilheteira/balneário de apoio sobre espaços da 

Categoria 4.2 - Espaços agrícolas, da Sub-categoria 4.2-A – Espaços 

agrícolas defendidos (RAN).------------------------------------------ 

g) Assim sendo, a pretensão nos termos em que foi apresentada não 
reúne as condições para merecer aprovação, por não se adequar ao que 

o regulamento do PDM impõe.------------------------------------------ 

h) Refere-se ainda que, um eventual pedido de utilização não agrícola 
do solo de Reserva Agrícola Nacional, a emitir pela entidade 

competente, ao abrigo do artigo 22º do D.L. nº 73/2009, de 31 de março, 

alterado pelo D.L. nº 199/2015, de 6 de setembro, bem como o 

reconhecimento de ações de relevante interesse público, previstas no 

artigo 25º do mesmo regime jurídico, julga-se que, não permitirá 

ultrapassar o que o regulamento do PDM impõe cumulativamente.-------- 

7.3. Uma vez que a pretensão, nos moldes em que foi apresentada, não 
reúne condições para merecer aprovação, considera-se extemporânea a 

consulta às entidades externas ao Município para emitirem os 

pareceres, licenças e autorizações no âmbito das suas competências, a 

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

a) Instituto da Conservação da Natureza e as Florestas, I.P., 

perímetro florestal;------------------------------------------------ 

b) Comissão Municipal Defesa da Floresta, perímetro florestal;------ 
c) Entidade Regional da Reserva Agrícola (ERRA), face à inserção em 
solo da RAN.--------------------------------------------------------- 

7.4. Tendo em conta o sentido de decisão da presente informação 

suspende-se ainda a análise dos demais aspetos do projeto de 

arquitetura.-------------------------------------------------------- 

8. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

8.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior, proposta de 
decisão de indeferimento do projeto de arquitetura de “construção de 

piscinas descobertas destinadas a equipamento desportivo, lazer e 

recreio”, ao abrigo da alínea a), do nº 1, do artigo 24º, do Regime 

Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, na sua redação atual.----------------------------- 

8.2. Caso o ponto anterior mereça aprovação superior, deverá ser 

promovida a audiência do interessado de acordo com o artigo 121º e 

seguinte do Código do Procedimento Administrativo, D.L. nº 4/2015, de 

7 de janeiro, pelo prazo de 10 dias.--------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 22.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.14. OBRAS DE ALTERAÇÃO A HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ANEXO, PEDIDO DE 

LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 888/19 – JOSÉ ABÍLIO DE MOURA – BAIRRO DOS 

AREGOS, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA 

DE 15.01.2020.------------------------------------------------------ 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 2492/19, referente ao processo n.º 

888/19, o Sr.º José Abílio de Moura, na qualidade de proprietário, 

apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de alteração13 

de um edifício e da construção14 de anexo, sito, no bairro dos Aregos, 

freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves.---------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 296,00 m2, está inscrito 

na matriz urbana com o n.º 3507 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 2081/20090507, da freguesia de Santa Maria Maior.-- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Licença para obras n.º 706/78, para “legalização de uma moradia 

de r/chão, 1.º e 2.º andar com a área de 709,80 m2”.----------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial;---------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Ortofotomapa à escala 1:1.000;------------------------------------- 

- 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 do plano de acessibilidades e respetivo 

plano;-------------------------------------------------------------- 

- 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;-------------------- 

                                                           
13 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
14 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acústico;--------- 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra;------------ 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos 

exteriores;--------------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por 

se reportar à legalização das obras de alteração de habitação uma 

habitação unifamiliar e da construção de anexo.---------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas), do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante 

designado RMUE).---------------------------------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de alteração de uma 

habitação unifamiliar, de r/chão, 1º e 2º andar, com a área bruta de 

construção de 302,29 m2 e da construção de anexo, com a área de 10,17 

m2. As alterações na habitação são, ao nível da compartimentação 

interior, alteração de fachada, na caixa de escadas exterior e aumento 

do número de fogos.-------------------------------------------------- 

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 2019-12-19, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”81/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido.------------------------------------------ 

5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício, objeto de pedido de legalização das obras de alteração, pese 

embora, os pisos 1 e 3 do edifício, com fogos de tipologia T0 e T2, 

não possuam condições de habitabilidade. Encontra-se ainda plasmado, 

no relatório da vistoria, a necessidade de ser desmantelada a chaminé 

existente no anexo.-------------------------------------------------- 

5.4- O edifício, que se pretende legalizar as obras de alteração é uma 

preexistência, pelo facto de estar devidamente licenciado, em 

conformidade com o disposto na alínea b), do n.º 1, do art.º 515, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal.------------------------------ 

                                                           
15 Artigo 5º – Preexistências --------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as actividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos 
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5.5- Não há aumento da área bruta de construção, relativamente à 

preexistência. As alterações no edifício são, ao nível do aumento do 

número de fogos (criação de três fogos), compartimentação interior e 

alteração de fachada, sendo certo, de acordo com a vistoria realizada, 

no pretérito dia 19 de Dezembro de 2019, que os fogos, existentes nos 

pisos 1 e 3, não possuem condições de habitabilidade.---------------- 

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 e dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados.------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas 

urbanísticas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de 

construção preexistente.-------------------------------------------- 

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 correspondem ao valor de 

66,28 euros.-------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 66,28 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas), do anexo I. ------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que 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 - Trata-se de uma edificação, licenciada em 1978 e com alterações 

em 1980, sem aumento da área bruta de construção, pelo que se 

considera, tratar-se de uma preexistência, de acordo com a alínea b), 

do n.º 1, do art.º 5, 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 - Considerando, que da vistoria realizada ao imóvel, foi 

constatado, que os fogos existentes ao nível dos pisos 1 e 3, não 

possuem condições de salubridade para o uso de habitação, a autorização 

de utilização a emitir, será para o fogo existente no piso 2, e caso 

a Câmara Municipal, delibere favoravelmente o pedido de legalização 

das obras de alteração do edifício.---------------------------------- 

8.4- Relativamente, á verificação da existência de uma chaminé na 

edificação secundária, a qual, não cumpre as normas legais e 

regulamentares, deverá a mesma ser desmantelada, ficando a emissão da 

autorização de utilização condicionada, apresentação de fotografias 

comprovativas de tal facto, e caso a Câmara Municipal delibere, 

                                                           

ou quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em 

vigor do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das 

seguintes condições: ------------------------------------------------ 

a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

termos da lei; ------------------------------------------------------ 

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 

competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 

respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 

ou sido revogadas ou apreendidas. ----------------------------------- 
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favoravelmente, o pedido de legalização de obras de alteração do 

edifício.----------------------------------------------------------- 

8.5- Da vistoria prévia realizada, para efeitos de legalização de 

alteração, 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 alteração do edifício de habitação (1 fogo) 

e da construção de anexo, o interessado deverá, nos termos do 

preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de 

Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a 

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído 

de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar.------------------------------------------------------- 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2):---------------------------------------------------------- 

- Habitação unifamiliar, sem aumento de área;------------------------ 

- Anexo com a área de 10,17 m2;-------------------------------------- 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º11 
Anexo de apoio 10,17 m2 1,05 € 10, 68€ 

Art.76,n.º6 
Vistoria  55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      66,28 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………∑ 66,28 € ----------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 17.01.2020.------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara.------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.15. ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE HOTELEIRA, PEDIDO DE APROVAÇÃO 

DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES – PROCESSO N.º 259/17 – ZANZIBEACH – 

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, LDA. – AV. TEIXEIRA DE SOUSA, 

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 BRANCA FERREIRA DATADA DE 13.01.2020.------- 

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 2623/19, referente ao processo n.º 

259/17, a firma, ZANZIBEACH - Investimentos Imobiliários e Turismo, 

S.A., apresenta projetos de especialidades, relativos ao pedido de 

licenciamento e com vista à aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, em obras de alteração16 e ampliação17, de 

um edifício de serviços, designadamente, para Unidade Hoteleira (Hotel 

4 *), sito, entre a Alameda Dr.º António Viana e a Alameda Teixeira 

de Sousa, N.º 6 - Vidago, União das freguesias de Vidago, Arcossó, 

Selhariz e Vilarinho das Paranheiras no concelho de Chaves.---------- 

1.2- LOCALIZAÇÃO---------------------------------------------------- 

1.2.1- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 7.418,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 1815-P e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1168/20190719, da União das freguesias de 

Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras. -------------- 

1.3 – ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

1.3.1- Projeto de arquitetura aprovado, em 14 de Agosto de 2017 e 

validado por Certidão emitida em 29 de Março de 2019.---------------- 

1.3.2- Em 29 de Abril de 2019, deu entrada um projeto de alterações 

ao projeto aprovado, no sentido de diminuir parcialmente o número de 

pisos e consequentemente as áreas de construção e o número de quartos, 

entre outros.------------------------------------------------------- 

1.3.3- O requerente através do requerimento n.º 1683/19, apresenta 

elementos, com vista a levar a efeito o projeto de arquitetura já 

aprovado a que se encontra válido, conforme certidão que foi emitida 

em Março de 2019 e anular o projeto de alterações que deu entrada em 

Abril de 2019. O projeto de arquitetura mantém-se inalterado, no 

entanto foram corrigidas as áreas dos vários artigos e o hotel passa 

a localizar-se apenas num artigo de 7.418,00 m2.--------------------- 

1.3.4- Face aos elementos apresentados, a coberto do requerimento n.º 

1683/19, de 8 de Agosto de 2019, foi elaborada a Informação/Proposta 

N.º 1566/SCOU/2019, na qual era proposto, manter a deliberação 

                                                           
16 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respectiva estrutura resistente, o número de fogos 

ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de 

revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento ou de 

implantação ou da cércea; ------------------------------------------- 
17 «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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favorável ao anterior projeto de arquitetura, solicitada agora a sua 

atualização através da retificação e junção da área dos artigos, e 

propor a anulação do anterior projeto de arquitetura que tinha dado 

entrada através do requerimento n.º 935/19, nos termos do disposto no 

Decreto-Lei nº555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, tendo sido o proposto, 

aprovado por deliberação de câmara datada de 30 de Setembro de 2019.- 

2- ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 

2.1- NO REGIME JURÍDICO---------------------------------------------- 

2.1.1- O pedido apresentado sob requerimento n.º 2623/19, tem 

enquadramento legal no disposto no n.º 4, artigo 20.º, do Dec.- 

Lei555/99 alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014 de 9 de 

Setembro, por se tratar do pedido de aprovação dos projetos de 

especialidades.----------------------------------------------------- 

3 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

3.1- O projeto de arquitetura aprovado por deliberação de câmara, 

datada de 30 de Setembro de 2019, propõe os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------ 

- Área do terreno = 7.418,00 m2;------------------------------------- 

- Área de implantação = 1.796,65 m2;--------------------------------- 

- Cércea = 10,15 m--------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 4. 858,09 m2;--------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 3 ----------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 1;---------------------------------- 

- Unidades de alojamento = 64 quartos duplos;------------------------ 

- Total de camas = 128;---------------------------------------------- 

- Estacionamento Privativo = 36;------------------------------------- 

- Iu = 0,65 m2/m2;--------------------------------------------------- 

- Volumetria = 14.858,09 m3;----------------------------------------- 

3.2- Os projetos de especialidades apresentados, referem-se às obras 

de alteração e ampliação de um edifício, destinado a Unidade Hoteleira 

(Hotel 4 *), a edificar, com os parâmetros urbanísticos, identificados 

no anterior ponto 3.1.----------------------------------------------- 

3.3- O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III, 

da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, designadamente, com os seguintes 

projetos de especialidades:------------------------------------------ 

- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 

- Projeto de instalação de gás;-------------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos;----------------------- 

- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 

- Projeto de segurança contra incêndios em edifícios, aprovado pela 

entidade competente;------------------------------------------------ 

- AVAC;------------------------------------------------------------- 

- Projeto de instalações eletromecânicas e de transporte de pessoas e 

mercadorias;-------------------------------------------------------- 

- ITED;------------------------------------------------------------- 

- Ficha Eletrotécnica;----------------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 

4 - TAXAS URBANÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------ 

4.1- De acordo com a alínea c) 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 17.421,12 euros.--------------------------------------- 

4.2- 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 

582,20 euros.------------------------------------------------------- 
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4.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 18.003,32 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------ 

5 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

5.1- Os projetos de especialidades apresentados estão instruídos com 

termos de responsabilidade, de acordo com o previsto no n.º 8, do 

artigo 20.º, do RJUE, o que exclui a sua apreciação prévia.---------- 

5.2- Considerando, que são apresentados os projetos de especialidades, 

caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de licenciamento 

das obras de alteração e ampliação de uma “unidade hoteleira”, dispõe 

do prazo de 1 ano, a contar da data da notificação do ato de 

licenciamento, para requerer a emissão do respetivo alvará, de acordo 

com o n.º1, do artigo 76.º, do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações.--------------------------------------------------------- 

5.3- Findo o prazo referido no parágrafo anterior, pode o presidente 

da câmara municipal conceder prorrogação, por mais um ano, de acordo 

com o n.º1, do artigo 76.º do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações, findo o qual, é declarada a caducidade após audiência 

previa do interessado;----------------------------------------------- 

6 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 

6.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental:------------------------------------------- 

6.1.1- Considerando, que são apresentados sob requerimento n.º 

2623/19, datado de 29 de Novembro de 2019, os projetos de 

especialidades exigíveis, nos termos da lei, propõe-se, o 

licenciamento do imóvel destinado a serviços, designadamente, para 

“unidade hoteleira”.------------------------------------------------ 

6.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente na próxima reunião 

do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo.-------- 

6.3- Caso a Câmara delibere favoravelmente, o pedido de licenciamento 

do imóvel:---------------------------------------------------------- 

6.3.1- Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas 

urbanísticas, previstas no art.º 117, do RJUE;----------------------- 

6.4- De acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei n.º555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, o requerente dispõe de um 

prazo de um ano para apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para 

que se possa emitir o respetivo alvará de licença de construção, 

designadamente:----------------------------------------------------- 

- Apólice de seguro de construção;----------------------------------- 

- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro;--------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra;--------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo;-------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura;-------------------- 

- Plano de segurança e saúde;---------------------------------------- 

 Deverá ainda apresentar, o pré-certificado energético do 

edifício, de acordo com o previsto na alínea a), do n.º 2, do artigo 

5.º, do Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 de Agosto e Ulteriores 

Alterações.--------------------------------------------------------- 
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ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

- Área de implantação = 1.796,65 m2;--------------------------------- 

- Cércea = 10,15 m--------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 4. 858,09 m2;--------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 3 ----------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 1;---------------------------------- 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   6,5   13,08 85,02 €/m 

 - Granito (calçada à 

portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 1   39,80   39,80 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou 

blocos de betão)   1   15,92 15,92 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1   45,49   45,49 €/m 

          

  C - custo das obras existentes na 

via pública / m       241,96   €/m 

  m - frente do terreno que 

confronta com a via pública       180   

  N - número de pisos         4   

          

  

Edifícios destinados 

exclusivamente a fins 

comerciais e/ou industriais 

e armazéns        

  

 - alínea c) do n.º 1 do 

artigo 24.º         

  

T = C x m x [0.25 + 0.05 (N-

1)]       T = 17.421,12   € 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
66,80 € 

n.º 4 
Para comércio, serviços, acresce ao valor referido em 1., 

por unidade de ocupação 

      

a) 

 Até 300 m2 de área bruta de construção 
0 

111,35 

€ 
0,00 € 

b) 

 De 301 m2 a 2000 m2 de área bruta de construção 
1 

222,60 

€ 
222,60 € 

c) 

 Superior a 2000 m2 de área bruta de construção 
0 

556,55 

€ 
0,00 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 24 12,20 € 292,80 € 

  TOTAL      582,20 € 
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TOTAL A LIQUIDAR…………………………∑ 17.421,12 € + 582,20 € = 18.003,32 €----- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 17.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.16. ALTERAÇÃO A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE ANEXO, PEDIDO 

DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 907/19 – JOSÉ SANCHES ALVES, CABEÇA DE 

CASAL DA HERANÇA DE – RUA DO ALECRIM, N.º 14, SANTA CRUZ, UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 

DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA 

DATADA DE 15.01.2020.------------------------------------------------ 

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 2542/19, referente ao processo n.º 

907/19, o Sr.º José Sanches Alves – cabeça de casal da herança, 

representado neste ato, pela cabeça de casal, Sr.ª Licínia José Mendes 

Alves Correia, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de alteração18 de uma habitação unifamiliar e da construção19 

de anexo, sito, na rua do Alecrim, N.º 14 – Quintela, União das 

freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge no concelho de Chaves.-- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 300,00 m2, está 

inscrito na matriz urbana com o n.º 580 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 2045/19970213, da freguesia de Outeiro 

Seco.--------------------------------------------------------------- 

1.3- De acordo com a Caderneta Predial Urbana, o prédio urbano tem a 

área total de 300,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 817, da 

União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge.-------------- 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Licença para obras n.º 408/75, para construção de uma habitação 

unifamiliar, de r/chão e andar, com a área de 185,90 m2.------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial;---------------------- 

- Caderneta Predial Urbana;------------------------------------------ 

                                                           
18 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
19 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra;----------------------------------------------------- 

- Planta de consulta à escala 1:2.000;------------------------------- 

- 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 do plano de acessibilidades e respetivo 

plano;-------------------------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico;------------------------------------------ 

- 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 acústico;-------------------------------------------------- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos 

exteriores;--------------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por 

se reportar à legalização das obras de alteração de habitação uma 

habitação unifamiliar e da construção de anexo.---------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas), do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante 

designado RMUE).---------------------------------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de alteração de uma 

habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de 

construção de 185,90 m2 e da construção de anexo, com a área de 51,74 

m2. As alterações na habitação são, ao nível da compartimentação 

interior e alteração de fachada.------------------------------------- 

5.2-Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 
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ao imóvel em 2019-12-19, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”79/2019”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido. -------------------------------------- 

5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício principal e anexo, objeto de pedido de legalização das obras 

de alteração e construção.------------------------------------------- 

5.4- O Conjunto edificado na parcela de terreno, respeita o índice de 

construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 1,20 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de 

construção) = 300,00 m2 x 1,20 m2/m2 = 360,00 m2 (máxima área bruta de 

construção permitida). A pretensão preconiza uma área bruta de 

construção de 237,64 m2, o que implica, um índice de construção de 

0,79 m2/m2 < 1,20 m2/m2 (índice de construção do local).-------------- 

5.5- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

unifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a) do 

n.º 2 do artigo 7.º da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª 

série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.- 

6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados.---------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 

7.1- Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas 

urbanísticas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de 

construção preexistente.-------------------------------------------- 

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 correspondem ao valor de 

109,93 euros.------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 109,93 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas), do anexo I. ------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 

8.1- Considerando, que o edifício principal e anexo de apoio, se situam 

em local, onde predominam esta tipologia de construções e que o seu 

estado atual de conservação, não desvirtua a envolvente, integrando-

se desta forma com alguma naturalidade no meio em que se insere.----- 

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 i), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 19.º, da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------- 

8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público 

pavimentado a cubos e possui ligação á rede pública de água e esgotos.- 

8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 
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8.5- Da vistoria realizada prévia, para efeitos de legalização de 

construção, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de 

obras de correção e/ou adaptação na habitação unifamiliar e anexo de 

apoio, pelo que, o titulo a emitir será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---- 

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 alteração da habitação unifamiliar e da 

construção de anexo de apoio, 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 unifamiliar, sem aumento de área;------------------------ 

- Anexo, com a área de 51,74 m2;------------------------------------- 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º11 
Anexo de apoio 51,74 m2 1,05 € 54,33€ 

Art.76,n.º6 
Vistoria  55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      109,93 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………∑ 109,93 € ---------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 17.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.17. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE ANEXO, PEDIDO 

DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 870/19 – JORGE MANUEL FONSECA MENDES – 

RUA 1.º DE MAIO, S. LOURENÇO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE EIRAS, S. JULIÃO 

DE MONTENEGRO E CELA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 09.01.2020.---- 

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 2441/19, referente ao processo n.º 

870/19, o Sr.º Jorge Manuel Fonseca Mendes, na qualidade de 

proprietário, solicita, um pedido de aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização das obras 

de ampliação20 de uma habitação unifamiliar, com alvará de licença n.º 

109/95 e 362/97 e da construção21 de anexos, sito, na rua 1.º de Maio 

– Cabeça do Monte – São Lourenço, União das freguesias das Eiras, São 

Julião de Montenegro e Cela no concelho de Chaves.------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano, tem a área total 3.475,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 982-P e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 271/19940321, da União das freguesias das 

Eiras, São Julião de Montenegro e Cela.------------------------------ 

2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 

2.1- Alvará de Licença n.º 109/95, para construção de uma habitação 

unifamiliar, de r/chão, com a área de 192,00 m2.--------------------- 

2.2- Alvará de Licença n.º 362/97, para ampliação da habitação 

unifamiliar, de cave, r/chão e águas furtadas, com a área de 102,00 

m2.------------------------------------------------------------------ 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente:---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial;---------------------- 

- Caderneta Predial Urbana;------------------------------------------ 

- Certidão das Finanças;--------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal;-------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5 000;---------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;-  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional;------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos;----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas;--------------------------------------------------- 

- Ficha de medição;-------------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- 

                                                           
20 «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; --------------------------------------------------------- 
21 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 200;-------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 

- Fotografias;------------------------------------------------------ 

- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de arranjos exteriores, 

subscrito por técnico habilitado a ser autor do projeto;------------- 

- Pedido de isenção do plano de acessibilidade, subscrito por técnico 

habilitado a ser autor do projeto;----------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água, águas 

pluviais e drenagem de águas residuais, subscrito por técnico 

habilitado a ser autor do projeto;----------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto acústico, subscrito por técnico 

habilitado a ser autor do projeto;----------------------------------- 

- Dispensa do certificado energético;-------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto estabilidade, subscrito por 

técnico habilitado a ser autor do projeto;--------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 

- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

- Fatura do Telefone;------------------------------------------------ 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de ampliação e construção de habitação e anexo.------------ 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 B, o prédio urbano está inserido em dois espaços distintos: 

espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – 

Outros Aglomerados e em espaço de classe 4, espaços agrícolas e 

florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais e na subcategoria 

4.3.A – espaços Agroflorestais comuns.------------------------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação.----------------------------         

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de ampliação de uma 

habitação unifamiliar, de cave, r/chão e águas furtadas, com a área 

bruta de construção de 352,96 m2, preconizando um aumento de área de 

58,96 m2, relativamente á construção licenciada ao abrigo da lic.ª de 

construção n.º 109/95 e 362/97. Pretende ainda legalizar às obras de 

construção de dois anexos com a área de 98,44 m2 + 20,94 m2 = 119,38 

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 2019-12-12, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”76/2019”, 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 
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habitação unifamiliar e anexos, objeto de pedido de legalização das 

obras de ampliação e construção, respetivamente.--------------------- 

5.4- A implantação da habitação e de um dos anexos, projetam-se, em 

espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – 

Outros Aglomerados, o anexo, com a área de 98,44 m2, em espaço de 

classe 4 – espaço agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaço 

agroflorestais na subcategoria 4.3.A – espaços agroflorestais comuns.- 

5.5- Neste sentido, o índice de construção aplicado á área da parcela, 

será calculado do seguinte modo: (área do terreno inserido em espaço 

Urbano x índice de construção da categoria 1.3.) + (250 +10% (área 

inserida na subcategoria 4.3. A – espaços agroflorestais comuns- 1000 

m2)) = ((1.200,00 m2 x 0,80 m2/m2) + (250 + 10% (2.275,00 m2 – 1.000,00 

m2)) = 1.337,50 m2 > 472,34 m2 (área bruta da habitação + área bruta 

dos anexos).-------------------------------------------------------- 

5.6- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

unifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a), 

do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018.---------------------------------------------------------- 

5.7- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

unifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a), 

do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018.---------------------------------------------------------- 

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 

42,45 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 

375,52 euros.------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 417,97 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 principal, se situa em local, onde 

predominam esta tipologia de construções e que o seu estado atual de 

conservação, não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, 

com alguma naturalidade no meio em que se insere.-------------------- 

8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, na habitação unifamiliar e anexo com a área de 

20,94 m2, cumprem as disposições previstas no artigos18.º e na 

subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 19.º, Regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018.---------------------------------------------------------- 
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8.3- Relativamente à edificação secundária, com a área de 98,44 m2, 

que se projeta, em espaço de classe 4, espaços agrícolas e florestais, 

categoria 4.3 - espaços agroflorestais e na subcategoria 4.3.A – 

espaços Agroflorestais comuns, cumpre o especificado no n.º1, do art.º 

36, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves.------------- 

8.4 - A habitação unifamiliar, é servida por arruamento público 

pavimentado a betuminoso e possui ligação á rede pública de água e 

esgotos.------------------------------------------------------------ 

8.5- Da vistoria realizada prévia, para efeitos de legalização de 

construção, resultou parecer, no sentido de não haver necessidade de 

obras de correção e/ou adaptação na habitação unifamiliar, pelo que, 

o titulo a emitir será o Alvará de autorização de utilização, conforme 

previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.------------------------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar e da 

construção de anexos de apoio, o interessado deverá, nos termos do 

preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de 

Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a 

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído 

de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar 

ANEXO I------------------------------------------------------------- 

CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 

Áreas (m2):---------------------------------------------------------- 

- Habitação, com aumento de área de 58,96 m2;------------------------ 

- Anexos com a área de: 98,44 m2 + 20,94 m2 = 119,38 m2.------------ 

QUADRO I 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,14 0,14   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,20 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,06 0,00   

 - Betão  0 0,20 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE ESGOTOS   1 0,34 0,34   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,36 0,00   
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C - custo das obras existentes na via pública   0,72     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   58,96 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 42,45   € 

 

QUADRO II 

- Cálculo das taxas administrativas 

(art.º 66 da subseção IV) 

 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV 

EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE 

ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em 

obras de edificação       

n.º18 

Aumento de área bruta de construção, acresce 

por 

 m2 adicional 

58,96 m2 3,30 € 194,57 € 

n.º11 
Anexo de apoio 

119,38m2 1,05 € 125,35€ 

Art.76,n.º6 
Vistoria 

 55,60€ 55,60 € 

  TOTAL      
375,52 € 

 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 42,45 € + 375,52 € = 417,97 €--------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 15.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.18. PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA, TORNAR DEFINITIVA A 

DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 687/19 – MANUEL VIDEIRA – 

LUGAR DOS CARVALHOS, FREGUESIA DE VILA VERDE DA RAIA – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA 

PAULA DIAS DATADA DE 22.01.2020.------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

1.1- Em reunião de Câmara, realizada em 30 de setembro de 2019, sob a 
informação técnica nº 1603/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de certidão 

de destaque de parcela, solicitado sob o requerimento n.º 1886/19, com 

a fundamentação expressa nos termos do disposto na alínea b), do n.º 

5, do artigo 6.º, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores 

alterações. -------------------------------------------------------- 
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1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do Código de 
Procedimento Administrativo, foi dado ao interessado o prazo de 10 

dias para, em audiência prévia vir a processo dizer o que se lhe 

oferecer sobre o projeto de decisão acima pré-anunciado. ------------ 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no n.º 1 e 2 
do artigo 122.º do Código de Procedimento Administrativo, em 

17/10/2019. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

n.º 1603/SCOU/2019. ------------------------------------------------- 

2- PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

2.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, para tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de certidão de destaque 

de parcela solicitado sob o requerimento n.º 1886/19. --------------- 

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 
com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma. --- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 22.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.19. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO, TORNAR DEFINITIVO O PARECER DESFAVORÁVEL 

– PROCESSO N.º 604/19 – HERCULANO TEIXEIRA DE BARROS – RUA DE SÃO 

ROQUE, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MADALENA E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA 

PAULA DIAS DATADA DE 21.01.2020.------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Decorrido o prazo concedido através de deliberação tomada em Reunião 

Ordinária do Executivo Municipal do dia 14/10/2019 e uma vez que o 

interessado não veio a processo, até à presente data, apresentar novos 

elementos para suprir as deficiências no sentido de alterar a emissão 

de parecer desfavorável, constante na informação técnica nº 

1668/SCOU/2019, de 01/10/2019, sou a propor que seja agendado este 

assunto para uma próxima Reunião de Câmara, no sentido de tornar 

definitivo o parecer desfavorável relativamente ao pedido de 

informação prévia da operação urbanística em causa, por violação do 

disposto no nº 2, do artigo 48º, do Regulamento do PDM. ------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 22.01.2020.------------------------------------------------ 

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. --------------------------------------------- 

 

 



                                                                F. 195 

                                                                  _____________________ 
 

3.20. PROPOSTA PARA COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO VIADUTO 

EXISTENTE NA RUA ALFERES JOÃO BATISTA – PROCESSO N.º 462/18 – FREGUESIA 

DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE 

DO CHEFE DE DIVISÃO SR. ENG.º ABEL PEIXOTO DATADA DE 24.01.2020.----- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

Através do ofício com a referência 270081/2018NPP-386-1, emitido pela 

Polícia de Segurança Pública de Chaves, foi rececionada nestes 

serviços a participação NPP 270081/2018, relacionada com os danos 

provocados no viaduto existente na Rua Alferes João Batista, por um 

veículo pesado de matricula 09-LO-51, de marca “Scania”. ------------ 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA ------------------------------ 

2.1. Visando dar resposta ao pedido em causa, estes serviços 

constataram, no local, a inexistência de i). danos nos elementos 

estruturais do viaduto e ii). de sinalização de trânsito, que restrinja 

a circulação a veículos com uma altura não superior à altura máxima 

livre.-------------------------------------------------------------- 

  
Foto 1 - Alçado anterior do viaduto (Altura máxima livre = 4,24 m) -- 

  
Foto 2 - Alçado posterior do viaduto (Altura máxima livre = 3,90 m)--  

2.2. Da análise feita, em vários pontos, á altura máxima livre de 

passagem sob o viaduto (como se pode visualizar no registo fotográfico 

acima apresentado), e atendendo as normas e disposições legais em 
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vigor, estes serviços propõem a materialização das seguintes ações, 

representadas graficamente nas peças desenhadas em anexo: ----------- 

- Na Rua Alferes João Batista, a 120 metros do viaduto (antes do 

entroncamento da Rua Alferes João Batista com a Rua Madre Teresa de 

Jornet), colocação de um sinal de código C9 (Trânsito proibido a 

veículos de altura superior a 3,80m), com o respetivo painel adicional, 

com o texto “120 m”; ------------------------------------------------ 

- Na Rua Alferes João Batista, na face norte do tabuleiro do 

viaduto, colocação de um painel com a indicação da altura máxima de 

3,80m.-------------------------------------------------------------- 

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações propostas 

possam ascender a 200,00€ (duzentos euros), acrescido de IVA à taxa 

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

PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------------- 

Face ao exposto, estes serviços tomam a liberdade de propor a adoção 

da seguinte estratégia procedimental: ------------------------------- 

3.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação; -- 

3.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL; --------------------------------------------------------- 

3.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos: -------- 

i). Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada; ------------------------------------ 

ii). Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de Trânsito da Polícia 

de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente informação técnica 

e respetivos anexos; ------------------------------------------------ 

iii). Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: -------------------------------- 

- Em edital afixado nos lugares de estilo durante cinco dos 10 dias 

subsequentes à tomada da decisão; - No sítio da Internet e no boletim 

da autarquia local, nos 30 dias subsequentes à sua prática.----------  

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ, DATADO DE 24.01.2020.- 

Visto. 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.21. LEGALIZAÇÃO DE ANEXOS, TORNAR DEFINITIVA A DECISÃO DE 

INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 975/18 – RICARDINA MARIA TEIXEIRA 

GONÇALVES RIBEIRO – AV. D. JOÃO I, N.º 6, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 



                                                                F. 197 

                                                                  _____________________ 
 

MADALENA E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS 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 ---------------------------------------------------- 

1.1- Em reunião de Câmara, realizada em 15 de abril do corrente ano, 
sob a informação técnica nº 558/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 

legalização de anexos implantados num prédio sito na avenida D. João 

I, em Chaves, solicitado sob o requerimento n.º 2518/18, com a 

fundamentação expressa nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, 

do artigo 24.º, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores 

alterações. -------------------------------------------------------- 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do Código de 
Procedimento Administrativo, foi dado à interessada o prazo de 10 dias 

para, em audiência prévia vir a processo dizer o que se lhe oferecer 

sobre o sentido do projeto de decisão acima pré-anunciado. ---------- 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no n.º 1 e 2 
do artigo 122.º do Código de Procedimento Administrativo, em 

03/05/2019. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, a interessada entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

n.º 558/SCOU/2019. -------------------------------------------------- 

2- PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

2.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, para tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização de 

anexos implantados num prédio sito na avenida D. João I, em Chaves, 

solicitado sob o requerimento n.º 2518/18. -------------------------- 

2.2- Notificar a interessada do teor da presente informação técnica, 
com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma.----  

2.3- Após competente deliberação, dever-se-á encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Administração e Fiscalização, para 

encetarem os procedimentos entendidos por convenientes. -------------

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 08.01.2020:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito expressos 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 indeferimento do pedido de legalização 

da operação urbanística em causa (Edificação de um anexo levado a 

efeito sem controlo prévio, num prédio sito na Avenida D. João I, em 

Chaves), nos termos e para os efeitos preconizados no item “2-Proposta 

de Decisão”, deste documento. --------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 27.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.22. PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 3 ARMAZÉNS, TORNAR 

DEFINITIVA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 786/19 – ESTÊVÃO 

VINHAIS CHAVES – LUGAR DO EXTREMO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 

CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 

24.01.2020.--------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

1.1- Em reunião de Câmara, realizada em 11 de novembro de 2019, sob a 

informação técnica nº 1829/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de informação 

prévia para a construção de 3 armazéns, solicitado sob o requerimento 

n.º 2216/19, com a fundamentação expressa nos termos do disposto na 

alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regime Jurídico da Urbanização 

e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro e ulteriores alterações. ----------------------------------- 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do Código de 

Procedimento Administrativo, foi dado ao interessado o prazo de 10 

dias para, em audiência prévia vir a processo dizer o que se lhe 

oferecer sobre o projeto de decisão acima pré-anunciado. ------------ 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no n.º 1 e 2 

do artigo 122.º do Código de Procedimento Administrativo, em 

27/112019.---------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

n.º 1829/SCOU/2019. ------------------------------------------------- 

2- PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

2.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, para tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de de informação prévia 

para a construção de 3 armazéns solicitado sob o requerimento n.º 

2216/19. ----------------------------------------------------------- 

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 

com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma.---- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 27.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.23. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, 

CADUCIDADE NOS TERMOS DO N.º 2, DO ART.º 71º, DO D.L. 555/99, DE 16 

DE DEZEMBRO – PROCESSO N.º 451/95 – MARIA ADELAIDE FERREIRA PIMENTEL 

VIDAL – RUA PADRE ADOLFO MAGALHÃES, LOTE 2, VIDAGO, UNIÃO DE FREGUESIAS 

DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS – INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA 

PAULA DIAS DATADA DE 17.12.2019.------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

Após análise dos elementos constantes no presente processo, cumpre 

informar: ---------------------------------------------------------- 

O presente processo refere-se ao pedido de alteração ao alvará de 

obras de construção nº 293/96, relativo à “legalização das obras de 

ampliação de uma habitação unifamiliar”, na freguesia de Vidago. ----  

A interessada foi notificada da deliberação da Reunião Ordinária do 

Executivo Municipal datada de 26/08/2019, em 20/09/2019. ------------ 

Decorrido mais de 30 dias da notificação, a interessada não veio, até 

à presente data, requerer a emissão do alvará de autorização de 

utilização e pagar as taxas administrativas devidas no valor de 

404,58€. ----------------------------------------------------------- 

2- ENQUADRAMENTO ---------------------------------------------------- 

As operações urbanísticas de edificação previstas no artigo 102.º-A, 

do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações (RJUE), em 

articulação com o artigo 73.º-C do Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação nº 732/15, de 22 de outubro (RMUE), caducam 

se não for requerido no prazo de 30 dias úteis a contar do deferimento 

do pedido de legalização, conforme o previsto nos termos do nº 14 do 

artigo 73.º-C do RMUE e conforme o previsto nos termos do n.º 2, do 

artigo 71.º, do RJUE. ----------------------------------------------- 

3- ANÁLISE/PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------- 

Até à presente data, e dentro do prazo que a lei determina para 

requerimento da emissão de competente alvará, não foi dado cumprimento 

à deliberação da Reunião Ordinária do Executivo Municipal datada de 

26/08/2019, que aprovou os atos de licenciamento para “legalização das 

obras de ampliação de uma habitação unifamiliar”, na freguesia de 

Vidago. ------------------------------------------------------------ 

Face ao exposto, encontram-se assim reunidas, na presente data, as 

condições impostas por lei conducentes à adoção de um projeto de 

decisão de se declarar a caducidade do pedido. ---------------------- 

Propõe-se, que a Câmara Municipal, no exercício das competências que 

lhe foram legalmente atribuídas, delibere, ao abrigo do n.º 2 do artigo 

71.º do RJUE, no sentido de se declarar a caducidade do pedido. ----- 

Neste contexto, dever-se-á notificar a requerente, nos termos do 

disposto do n.º 5, do referido artigo 71º do RJUE e nos termos do 

artigo n.º 121.º e seguintes, do Código do Procedimento 

Administrativo, para, querendo, vir a processo, num prazo de 10 dias, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido do projeto de decisão 

acima pré-anunciada. ------------------------------------------------ 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SR. ENG.º JOÃO CARLOS BOTELHO GERALDES, DE 09.01.2020:--------------- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito alegados na 

presente informação, sou a propor que, com fundamento no disposto nos 

números 2 e 5, do artigo 71.º, do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, seja superiormente proferido competente despacho, no 

sentido de a Câmara Municipal vir a adoptar um projecto de decisão 

administrativa conducente à declaração de caducidade da licença para 

a realização da operação urbanística referida neste documento (Pedido 

de Legalização da obras de ampliação de uma habitação unifamiliar, 

sita na Rua Padre Adolfo Magalhães, da Vila de Vidago), nos termos e 

para os efeitos preconizados no item “3 – Análise/Proposta de Decisão”, 

desta peça escrita. Neste contexto, dever-se-á, de seguida, notificar 

a requerente, nos termos e para os efeitos do preceituado no Art.º 
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121.º e seguintes, do Código de Procedimento Administrativo, para, 

querendo, vir a processo, num prazo de 10 dias, dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido provável da decisão acima anunciada.-------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 27.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.24. PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, TORNAR 

DEFINITIVA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 932/18 – HERCULANO 

TEIXEIRA DE BARROS – RUA DE SÃO ROQUE, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MADALENA 

E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 24.01.2020.---- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 - INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1- Em reunião de Câmara, realizada em 14 de outubro de 2019, sob a 

informação técnica nº 1652/SCOU/2019, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de certidão 

de destaque, solicitado sob o requerimento n.º 2411/18, com a 

fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 4, do artigo 6.º, 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e ulteriores alterações.---  

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do Código de 

Procedimento Administrativo, foi dado ao interessado o prazo de 10 

dias para, em audiência prévia vir a processo dizer o que se lhe 

oferecer sobre o projeto de decisão acima pré-anunciado. ------------ 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no n.º 1 e 2 

do artigo 122.º do Código de Procedimento Administrativo, em 

05/11/2019. -------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

n.º 1652/SCOU/2019.------------------------------------------------- 

2 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

2.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, para tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de certidão de destaque 

solicitado sob o requerimento n.º 2411/18. -------------------------- 

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 

com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma.---- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 27.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.25. LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, TORNAR 

DEFINITIVA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO – PROCESSO N.º 671/17 – HERCULANO 

TEIXEIRA DE BARROS – RUA DE SÃO ROQUE, UNIÃO DE FREGUESIAS DE MADALENA 

E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DA ASSISTENTE TÉCNICA PAULA DIAS DATADA DE 07.01.2020.---- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

1.1- Em reunião de Câmara, realizada em 14 de junho de 2018, sob a 

informação técnica nº 855/SCOU/2018, o Executivo deliberou por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 

legalização de obras e ampliação da habitação unifamiliar, solicitado 

sob o requerimento n.º 1715/17, com a fundamentação expressa nos termos 

do disposto na alínea c), do n.º 1, do Artigo 24.º, do Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro e ulteriores alterações. -------------------------- 

1.2- Nos termos do disposto nos artigos 121.º e 122.º do Código de 

Procedimento Administrativo, foi dado ao interessado o prazo de 10 

dias para, em audiência prévia vir a processo dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido da decisão.--------------------------------- 

1.3- A notificação foi realizada nos termos do disposto no n.º 1 e 2 

do artigo 122.º do Código de Procedimento Administrativo, em 

05/07/2018.--------------------------------------------------------- 

1.4- Em audiência prévia, o interessado entendeu não se pronunciar 

sobre o sentido da deliberação que recaiu sobre a informação técnica 

n.º 855/SCOU/2018. -------------------------------------------------- 

2- PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

2.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo, para tornar 

definitivo a decisão de indeferimento do pedido de legalização de 

obras e ampliação da habitação unifamiliar solicitado sob o 

requerimento n.º 1715/17. ------------------------------------------- 

2.2- Notificar o interessado do teor da presente informação técnica, 

com o conteúdo da deliberação camarária que recair sobre a mesma.----  

2.3- Após competente deliberação, dever-se-á encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Administração e Fiscalização, para 

encetarem os procedimentos entendidos por convenientes.-------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 27.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.26. AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE 

SUPORTE DE ESTAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÕES E RESPETIVOS ACESSÓRIOS – 

PROCESSO N.º 556/19 – VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A. 

– LUGAR DE ABRUNHEIRA/RASA, ADÃES, FREGUESIA DE SANTA LEOCÁDIA – 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 

ENG.ª CONCEIÇÃO REI DATADA DE 14.01.2020.---------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

1.1-Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº 

1541/19, a sociedade anónima Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, 

S.A, neste ato representada pela PROEF – Eurico Ferreira Portugal, 

S.A,  solicita a autorização para  instalação de uma infraestrutura 

de  suporte de estação de radiocomunicações e respectivos acessórios, 

no prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia de Santa 

Leocádia sob o artigo 619º e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves com o nº 551/19990311, situado no lugar do Brunheiro, 

em Adães, concelho de Chaves----------------------------------------- 

1.2-No seguimento do despacho do Srº Vereador, Engº Victor Santos, de 

28-08-2019, o qual recaíu sobre a INFORMAÇÃO Nº 1440/SCOU/2019, a 

requerente sob o requerimento nº 2135/19, apresenta os seguintes 

elementos:---------------------------------------------------------- 

-Novo CD não georeferenciado.---------------------------------------- 

-Plano de Segurança e Saúde, em formato digital.--------------------- 

-Dois exemplares das peças desenhadas, constantes no processo 

registado com o nº 556/19 (Des Nº 1 ao Nº 7), afim de serem promovidas 

as consultas internas.----------------------------------------------- 

1.3- Na sequência do despacho superior, do Srº Engº Victor Santos, de 

07-11-2019, o qual recaíu sobre a INFORMAÇÃO Nº 1862/SCOU/2019, a 

interessada sob o requerimento registado com o nº 2540/19, além de 

fazer referência que não dispunha de informação, relativa à construção 

do imóvel, erigido no prédio rústico, supra referido, apresenta os 

seguintes elementos:------------------------------------------------ 

-Novo CD;----------------------------------------------------------- 

-Plano de Segurança e Saúde.----------------------------------------- 

2-INSTRUÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

O pedido de autorização para instalação de uma infraestrutura de 

suporte de estação de radiocomunicações e respectivos acessórios, 

encontra-se instruído com os seguintes elementos:-------------------- 

-Fotocópia de Procuração de Paulo Jorge Ferreira de Sousa e Rui Pedro 

Oliveira Marques, na qualidade de  Administradores, com poderes para 

o ato, da Sociedade PROEF – Eurico Ferreira Portugal, S.A, constituem 

bastante procuradores da Sociedade que representam, Fernando José 

Ribeiro Ferreira, César Filipe da Costa Dantas, Orlanda Cristina 

Vieira Matos da Silva e José Augusto Araújo Barros, para, em nome da 

referida sociedade, praticarem os atos mencionados nas alíneas a), b), 

c)  dos itens  nº 1 e nº 2 da referida Procuração;------------------- 

-Fotocópia da Procuração realizada pela VODAFONE – COMUNICAÇÕES 

PESSOAIS, S.A, neste ato representada por Mário Jorge Soares Vaz e por 

Emanue Paulo Mota Botelho de Melo Sousa, declara, para os devidos 

efeitos, que EURICO FERREIRA, S.A está mandatada para, em nome e por 

conta da mandante praticar os atos mencionados nas alíneas a), b), c), 

e d) da referida Procuração;----------------------------------------- 

-Identificação da VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S.A;---- 

-Identificação das licenças de Rede Pública de Radiocomunicações, 

emitidos pelo ICP-ANACOM, nos termos do Decreto-Lei nº 151-A/2000, de 

20 de julho e para efeitos do disposto na alínea b), do nº 1, do artigo 

5º do Decreto Lei nº 11/2003, de 18 de janeiro;---------------------- 

-Memória Descritiva.------------------------------------------------ 

-Estudo de Estabilidade.--------------------------------------------- 

-Termo  de responsabilidade de engenheiro   civil, Felipe Dias Chagas, 

para efeito do disposto no  artigo 5º do Decreto-Lei nº 11/2003, de 

18 de janeiro, declara que toma responsabilidade pela execução dos 
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trabalhos a nível de civil, relativos à instalação  de uma  

Infraestrutura de radiocomunicações, designada 63021 Adães, 5400 – 740 

Santa Leocádia, Chaves, Vila real, de acordo com o respetivo projecto 

aprovado e as disposições regulamentares em vigor,  acompanhado de 

fotocópia do cartão da Ordem dos Engenheiros e  do elemento a que se 

refere o nº 3 do artigo 10º do RJUE. -------------------------------- 

-Termo  de responsabilidade do Engenheiro  Técnico  Eletrotécnico,  

José Augusto Araújo Barros,  para efeito do disposto no artigo 5º do 

Decreto-Lei nº 11/2003, que toma a responsabilidade  técnica pela 

execução  da instalação das  infraestruturas eléctricas  em Baixa 

Tensão para a estação de Radiocomunicações  pertencente à VODAFONE 

PORTUGAL, S.A,  denominada 63021 Adães, de acordo com o projecto 

aprovado e as disposições regulamentares em vigor; acompanhado de 

fotocópia do cartão de cidadão,  da apólice de seguro nº   10894911, 

emitida pela VICTORIA Seguros, S.A  e do elemento a que se refere o 

nº 3 do artigo 10º do RJUE. ----------------------------------------- 

-Fotocópia da  Declaração de Conformidade, atestando que a estação 

63021 ADÃES descrita nos planos em anexo, foi projetada e será 

instalada garantindo a conformidade com os níveis de referência de 

radiações aplicáveis, de acordo com o disposto na Portaria nº 

1421/2004, de 23/11, certificada  com o Original, pela Advogada, 

Patrícia Pereira, nos termos do disposto no artigo 1 do decreto-Lei 

nº 28/2000, de 13 de março;------------------------------------------ 

-Contrato de Comodato para Instalação de equipamento de 

radiocomunicações, entre os proprietários do prédio rústico, supra 

referido e a VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S.A;--------- 

-Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio rústico, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº551/19990311 e 

inscrito na matriz predial da freguesia de Santa Leocádia sob o artigo 

619º;--------------------------------------------------------------- 

-Assento de Óbito Nº 651, do Srº Manuel Pereira Borges;-------------- 

-Caderneta predial rústica do referido prédio;----------------------- 

-Calendarização para 32 dias;---------------------------------------- 

-Estimativa Orçamental;--------------------------------------------- 

-Documento comprovativo do alvará de construção Nº 3576 emitido pelo 

Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, em 

nome da sociedade anónima, EURICO FERREIRA, S.A;--------------------- 

-Condições Particulares da Apólice de seguro com a apólice Nº 

PA18CP0007, mencionando que a empresa EURICO FERREIRA, S.A possui na 

AIG Europe, S.A, um seguro de Responsabilidade Civil;---------------- 

-Condições Particulares da Apólice de seguro Nº CT63500191, 

mencionando que a empresa EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A possui na 

Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A, um seguro para 

Construção/Montagem.------------------------------------------------ 

-Planta Corográfica à escala 1/25 000;------------------------------- 

-Planta de Implantação à escala 1/500;------------------------------- 

-Planta, à escala 1/100;--------------------------------------------- 

-Alçado Principal, à escala 1/100;----------------------------------- 

-Alçado Lateral Direito, à escala 1/100;----------------------------- 

-Alçado Posterior, à escala 1/100;----------------------------------- 

-CD.---------------------------------------------------------------- 

-Elementos apresentados sob os requerimentos nº 2135/19 e nº 2540/19. 

3-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO----------------------------------------- 

No Decreto-Lei nº 11/2003, de 18/1, diploma que regula aa autorização 

municipal inerente à instalação e funcionamento das infraestruturas 

de suporte das estações de radiocomunicações e respetivos acessórios, 
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definidas no Decreto-Lei nº 151-A/2000, de 20/7 e adota mecanismos 

para fixação dos níveis de referência relativos à exposição da 

população a campos eletromagnéticos (0 Hz – 300 GHz).---------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 11/2003, de 18/1.------------- 

4-PARECERES INTERNOS------------------------------------------------ 

No presente processo registado com o nº 556/197, consta o parecer 

favorável e condicionado – INFORMAÇÃO Nº32/SPMOT/2017 da Srª Arqtª Ana 

Isabel Augusto, a exercer funções no Sector de Planos Municipais de 

Ordenamento do Território desta unidade orgânica, emitida em 02-12-

2019. devendo o mesmo ser dado a conhecer à interessada.------------- 

Relativamente ao   pedido de instalação da infraestrutura de suporte 

a uma estação de radiocomunicações e respetivos acessórios, foi 

solicitado parecer ao Engº Eletrotécnico, José Figueiredo, o qual foi 

enviado, via email, no dia 12 de dezembro de 2019, às 10:05 h.------- 

5-CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------- 

5.1-Pretende a requerente autorização para instalação de uma 

infraestrutura de suporte de estação de radiocomunicações e respetivos 

acessórios, no prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia 

de Santa Leocádia sob o artigo 619º e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Chaves com o nº 551/19990311, situado no lugar do 

Brunheiro, em Adães, concelho de Chaves------------------------------ 

5.2-A estação base de telecomunicações, ocupa uma área aproximada de 

28,09 m2, possuindo as seguintes características: ------------------- 

-Armários Técnicos.------------------------------------------------- 

-Torre.------------------------------------------------------------- 

-Pedestal de Energia.------------------------------------------------ 

-Estrutura para Instalação de Antenas.------------------------------- 

5.3-De acordo com o Contrato de Comodato para a Instalação de 

Equipamento de Radiocomunicações,  realizado em 15 de março de 2019, 

entre o proprietário do prédio rústico inscrito na matriz predial da 

freguesia de Santa Leocádia sob o artigo 619º e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 551/19990311 e a 

ora requerente,  a  parcela de terreno emprestada  pelo 1º outorgante  

à VODAFONE – PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S.A e designado  naquele 

documento por “LOCAL “EMPRESTADO”, é de 50 m2, fazendo parte do 

referido prédio rústico, o qual possui a área de 2 250 m2.----------- 

5.4-Contata-se ainda a existência de um imóvel, no prédio rústico 

supra referido, propriedade do Srº João Manuel Teixeira Pereira Borges 

que, de acordo com a consulta no arquivo municipal não possui qualquer 

licença de construção.----------------------------------------------- 

5.5-O pedido de autorização para  instalação de uma infraestrutura de  

suporte de estação de radiocomunicações e respetivos acessórios, no 

prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia de Santa 

Leocádia sob o artigo 619º e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves com o nº 551/19990311, situado no lugar do Brunheiro, 

em Adães, freguesia de Santa Leocádia  é passível de ser atendido 

favoravelmente, mediante a condição de o Município de Chaves 

reconhecer formalmente o seu interesse público, de acordo com o 

previsto no nº 4 do artigo 34º, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal,  tendo em conta  a finalidade e utilidade coletiva do 

serviço de telecomunicações a prestar pela VODAFONE – PORTUGAL – 

Comunicações Pessoais, S.A, através da instalação da  infraestrutura 

de suporte de estação de radiocomunicações e respetivos acessórios, 

no supra citado prédio rústico.-------------------------------------- 

5.6-A legalização da  construção existente, nos termos do disposto no 

artigo 102º-A do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores 
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alterações   no referido prédio rústico, caso a mesma esteja sujeita 

a licenciamento, deverá ser para um uso compatível (a título de exemplo 

armazém agrícola ou florestal), com a utilização da referida 

infraestrutura, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 44º do 

Regulamento do plano Diretor Municipal de Chaves.-------------------- 

6-TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO-------------------------- 

A taxa administrativa prevista na Tabela anexa ao Regulamento 

Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas pela realização 

desta operação urbanística, corresponde ao valor de € 2 650,95 ( dois 

mil seiscentos e cinquenta euros e noventa e cinco  cêntimos).------- 

7-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO -------------- 

Considerando os elementos instrutórios descritos, no capítulo 3 da 

presente informação técnica e apresentados sob os requerimentos nº 

1541/19, nº 2135/19 e nº 2540/19;------------------------------------ 

Considerando os pareceres favoráveis mencionados no capítulo 4 da 

presente informação técnica;----------------------------------------- 

Considerando que o pedido em causa não contraria restrições previstas 

no Plano Diretor Municipal, medidas preventivas, servidão 

administrativa ou restrição de utilidade pública.-------------------- 

Considerando que o pedido se encontra acompanhado com a Declaração de 

Conformidade, atestando que a estação “ 63021 ADÃES” foi projetada e 

será instalada garantindo a conformidade com os níveis de referência 

de Campo Eletromagnéticos ( 0 Hz a 300 Hz).-------------------------- 

Considerando que, apesar da instalação desta infraestrutura de suporte 

a uma estação de radiocomunicações e respetivos acessórios não ser uma 

obra de escassa relevância urbanística e paisagística, não existem 

razões objetivas e fundamentadoras relacionadas com a proteção do 

ambiente, do património cultural e da paisagem rural que impeçam o 

deferimento do presente pedido.-------------------------------------- 

Considerando que o pedido de autorização para  instalação de uma 

infraestrutura de  suporte de estação de radiocomunicações e 

respetivos acessórios, no prédio rústico  supra referido,  é passível 

de ser atendido favoravelmente, desde que o Município de Chaves  

reconheça  formalmente o seu interesse público, de acordo com o 

previsto no nº 4 do artigo 34º, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal,  tendo em conta  a finalidade e utilidade coletiva do 

serviço de telecomunicações a prestar pela VODAFONE – PORTUGAL – 

Comunicações Pessoais, S.A.------------------------------------------ 

Considerando ainda que, não se vislumbram razões objetivas e 

fundamentadas relacionadas com a proteção do ambiente, do património 

cultural e da paisagem rural que impeçam o deferimento da presente 

pretensão.---------------------------------------------------------- 

8-PROPOSTAS--------------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

e demais legislação supra referida, tomo aa liberdade de sugerir que 

seja adotada a seguinte estratégia procedimental:-------------------- 

6.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo:-------------------------------------------- 

 Que reconheça  formalmente o  interesse público,  na instalação 

de uma infraestrutura de  suporte de estação de radiocomunicações e 

respetivos acessórios, no prédio rústico inscrito na matriz predial 

da freguesia de Santa Leocádia sob o artigo 619º e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 551/19990311, 

situado em Adães, freguesia de Santa Leocádia, de acordo com o previsto 

no nº 4 do artigo 34º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal,  

tendo em conta  a finalidade e utilidade coletiva do serviço de 
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telecomunicações a prestar pela VODAFONE – PORTUGAL – Comunicações 

Pessoais, S.A.------------------------------------------------------ 

 Que seja praticada decisão consubstanciada no deferimento do 

pedido autorização para  instalação de uma infraestrutura de  suporte 

de estação de radiocomunicações e respetivos acessórios, no prédio 

rústico supra referido, solicitado sob os requerimentos nº 1541/19,  

nº 2135/19 e nº 2540/19, nos termos do disposto no artigo 4º do 

Decreto-Lei nº 11/2003, de 18/1, uma vez  que  não se verificam as 

razões de indeferimento expressas nas alíneas a), b) e c) do artigo 

7º  daquele dispositivo legal, desde que apresente novo CD 

georeferenciado,  com os elementos instrutórios apresentados de acordo 

com o disposto no nº 3 do artigo 13º do Regulamento nº 732/2015, o 

qual procedeu à revisão do regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação, publicado em Diário da República, na 2ª Série – Nº 207 em 

22-10-2015.--------------------------------------------------------- 

6.2-Após o pagamento das taxas devidas, propõe-se que seja emitido o 

respetivo alvará de autorização nos termos do disposto no nº 3 do 

artigo 74º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação.-------- 

6.3-Propõem-se ainda os seguintes procedimentos:--------------------- 

6.3.1-Notificar a requerente, da presente informação técnica, 

acompanhada com os pareceres internos supra referidos.--------------- 

6.3.2-Notificar ainda o Srº João Manuel Teixeira Pereira Borges,  na 

qualidade de proprietário do prédio rústico inscrito na matriz predial 

da freguesia de Santa Leocádia sob o artigo 619º e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 551/19990311, 

situado em Adães, freguesia de Santa Leocádia,  para no prazo de 30 

dias vir a esta autarquia,  solicitar a legalização do imóvel existente 

no  referido prédio rústico, nos termos do nº 1 do artigo 102º-A do 

Decreto Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações.--------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 27.01.2020.------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.27. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ N.º 4/91, PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO – PROCESSO N.º 709/19 – TEMPO PRIMÁRIO – UNIPESSOAL, LDA. – 

LUGAR DE PEDRETE, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR – INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ARQ.ª SUSANA 

FERNANDES DATADA DE 28.01.2020.-------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 

A TEMPO PRIMÁRIO – UNIPESSOAL LDA, através do requerimento nº 2773/19 

e pelo requerimento nº 2789/2019, referente ao processo nº 709/19, na 

qualidade de proprietária, vem solicitar uma “alteração à licença de 

operação de loteamento”, incidindo sobre o lote nº1 do loteamento com 

alvará nº 4/91, localizado no lugar de Pedrete, freguesia de Santa 

Maria Maior.-------------------------------------------------------- 

2. INSTRUÇÃO------------------------------------------------------ 

A acompanhar o requerimento são entregues os seguintes elementos:---- 

a) Cd;------------------------------------------------------------ 

b) Certidão da ordem dos engenheiros técnicos (Eng.º Artur Alfredo 

Duarte Dias);------------------------------------------------------- 
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c) Levantamento topográfico, acompanhado de declaração do topografo 

e cópia de cartão de técnico de topografo (César Fernando Moura 

Barbosa);----------------------------------------------------------- 

d) Declaração da ordem dos arquitetos e declaração de seguro de 

responsabilidade civil profissional (Arq. Lúcia Maria de Leão 

Persegani);--------------------------------------------------------- 

e) Fichas estatísticas INE (Arq. Lúcia Maria de Leão Persegani);-- 

f) Declaração de contabilidade entre formato papel e digital (Arq. 

Lúcia Maria de Leão Persegani);-------------------------------------- 

g) Certidão da conservatória do registo predial (CCRP):----------- 

i. 428/20070917, lote 1- propriedade do requerente, artigo 6828, 

com área total de 8819,01 m2, confrontando a norte, sul e poente com 

arruamentos;-------------------------------------------------------- 

h) Relatório de recolha de dados acústicos acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor (Engº Artur Alfredo Duarte Dias);---------- 

i) Termo de responsabilidade do coordenador de projeto, do autor do 

projeto de arquitetura e termo de responsabilidade das acessibilidades 

(Arq. Lúcia Maria de Leão Persegani);-------------------------------- 

j) Memória descritiva e justificativa da alteração alvará de 

loteamento;--------------------------------------------------------- 

k) Peças desenhadas:---------------------------------------------- 

i. Planta de localização e enquadramento;------------------------- 
ii. Planta de ordenamento e condicionantes do PDM;----------------- 
iii. Planta síntese alvará de loteamento (existente, proposto e 

alteração);--------------------------------------------------------- 

iv. Planta de síntese com as áreas de cedência;-------------------- 
v. Levantamento topográfico;-------------------------------------- 
vi. Perfis;-------------------------------------------------------- 
vii. Fichas de lotes.----------------------------------------------- 
3. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

3.1. Em termos de loteamento, destacam-se os seguintes aspetos, 

apresentando-se em anexo a esta informação um resumo de alguns momentos 

do processo do loteamento:------------------------------------------- 

a) A 14/08/1991, alvará de loteamento nº 4/91 incidindo sobre 36.294 

m2, constituindo 43 lotes sobre 25.566m2 e área de cedência 10.728m2.- 

b) Para o lote nº 1 especificava-se, 9.263m2 de área de lote e área 

de ocupação 2.012,75 m2, sendo os restantes lotes destinavam-se a 

habitações unifamiliares.------------------------------------------- 

c) Na respetiva Memoria Descritiva e Regulamento especificava-se 

ainda para o lote nº 1 a tipologia de “estabelecimento hoteleiro”, 

mais especificamente “aparthotel” de tipologia T0 e T1, distribuída 

por nove “blocos” identificados de “A” a ”I”,  número de pisos r/c e 

3, referindo ainda comércios no r/c e apartamentos nos restantes 

pisos.-------------------------------------------------------------- 

d) A 5/5/1992, em reunião de câmara foi aprovado 1º Aditamento ao 

alvará de loteamento nº 4/91, incidindo sobre o lote nº 1, ampliando 

a área em cave de alguns “Blocos” e logradouro para estacionamento em 

1.368m2.------------------------------------------------------------  

e) Em 14/4/1994, foi emitida certidão de destaque de parcela (bloco 

C) com 443,99 m2 do lote nº 1.--------------------------------------- 

3.2. Para o lote nº 1 verifica-se ainda os seguintes processo no 
Município:---------------------------------------------------------- 

a) Licença de obras de construção nº 701/92 e 700/92 para o bloco A 

e B;---------------------------------------------------------------- 

b) Licença especial para conclusão de obras inacabadas nº 46/17, de 

22 de maio:---------------------------------------------------------- 
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i. Área de implantação- 722,70 m2; Área de construção- 2.472,75m2; 

nº pisos -4; nº frações 16.------------------------------------------ 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

4.1. Nos Instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 
a) Segundo a Planta de ordenamento do PDM de Chaves os prédios em 

questão localizam-se em Espaços Classe 1- Espaços urbanos e 

urbanizáveis, da categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------------------- 

b) De acordo com a planta de ordenamento do mesmo IGT sobre o lote 

não impende nenhuma servidão ou restrição de utilidade pública.------ 

4.2. No regime jurídico--------------------------------------------- 
a) O processo apresentado é referente a uma alteração à licença, de 

acordo com o artigo 27º, do Regime de Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro na sua redação atual.--------------------------------------- 

5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PEDIDO---------------------------------- 

5.1. A situação existente:------------------------------------------ 
a) O lote em questão localiza-se no Alto da Forca e encontra-se 

delimitado quase totalmente pelos seguintes arruamentos: a nascente- 

Rua Alves Cardoso, norte- Rua Duarte D’Armas, a poente- Rua Cesária 

Verde e a sul com a Rampa do Alto da Forca. Verifica-se um troço sem 

arruamento entre a Rua Duarte D’Armas e a Rua Alves Cardoso.--------- 

b) De acordo com os antecedentes acima descritos, para o lote nº 1 

o alvará de loteamento prevê – “estabelecimento hoteleiros”, de 

tipologia “aparhotel” de tipologia T0 e T1, com 4 pisos acima da cota 

de soleira. Consultando as peças desenhadas que acompanham o alvará 

inicial, não fica claro e completamente explicito, uma vez que parece 

haver contradição entre as várias peças desenhadas, se a área do 

arruamento a nascente e baia de estacionamento a norte será ou não 

área anteriormente cedidas ou incluídas no lote nº 1.---------------- 

c) Entre o que estava previsto nas obras de urbanização que serviam 

o lote nº 1 e a situação que neste momento se verifica no terreno, 

denotam-se diferenças, como por exemplo na bolsa de estacionamento 

prevista no fim do bloco C bem como o acesso aos blocos A, B e C seria 

pelo arruamento a norte e não a sul pela atual Rua Alves Cardoso/rua 

da Rampa do Alto da Forca, como como se pode verificar pela leitura 

das figuras seguintes:----------------------------------------------- 
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Figura 1 – Extrato da Planta de 

síntese do loteamento com alvará 

nº 4/91 

Figura 2 – Imagem aérea retirada 

do Google Earth – data 2013 

 

d) Esta situação vai de acordo do retratado no levantamento 

topográfico entregue. Sendo que o limite do lote nº 1 agora entregue 

pelo requerente retratando a situação existente inclui parte do 

arruamento a nascente. Em termos numéricos o limite apresentado pelo 

requerente é coincidente com a área do lote nº 1 inicialmente atribuída 

pelo alvará de loteamento, a saber – 9.263m2.------------------------ 

a) Na planta de síntese proposta, retrata já a parcela destacada em 

1994, bem como propõe ceder para o domínio público áreas para 

infraestruturas viárias (passeios, estacionamento e faixa de rodagem) 

incluindo as áreas de arruamentos com uso público existentes no local 

e para espaços verdes e de utilização coletiva, totalizando 

1.761,60m2. -------------------------------------------------------- 

b) Nesse sentido, estes serviços técnicos não podem assumir com a 

devida precisão se a área em questão é ou não atualmente área do 

domínio privado do lote nº 1. --------------------------------------- 

c) No entanto, considerando que a solução proposta apresentada prevê 

a integração para o domínio público da faixa de rodagem da rua Alves 

Cardoso, incluindo a faixa de estacionamento e passeio, bem como um 

espaço em redor do PT existente, e espaço de passeio na rua Duarte 

D’Armas, não se vê inconveniente na proposta apresentada no que a este 

aspeto respeita.---------------------------------------------------- 

1.2. A divisão fundiária proposta:---------------------------------- 
a) Em termos de divisão fundiária, o pedido em questão consiste na 

divisão da área do lote nº 1 em 12 lotes – numerados como lote nº 1 e 

lotes nº 44 a nº 54, e na alteração dos parâmetros anteriormente 

especificados para esses mesmos lotes:------------------------------- 

i. Lote nº 1, edifício de habitação coletiva e anexo de garagem 
(onde se encontra a construção com licença especial para conclusão de 

obras inacabadas nº 46/17, nos moldes em que foi emitida);----------- 

ii. Lotes nº 44, nº 45, nº 46 e nº 54, quatro habitações unifamiliares 
isoladas;----------------------------------------------------------- 

iii. Lotes nº 47 a nº 53, sete habitações unifamiliares “em banda”.- 
b) As especificações destes mesmos lotes encontram-se 

explanadas no quadro sinóptico seguinte:----------------------------- 
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c) Não se prevê alterar as especificações dos restantes lotes do 

alvará de loteamento.------------------------------------------------ 

d) As tipologias habitacionais propostas- habitações unifamiliares, 

enquadram-se com as tipologias existentes quer para os restantes lotes 

do alvará de loteamento nº 4/91, quer ao longo do arruamento da 

envolvente imediata a sul. Não se vê igualmente incompatibilidades na 

relação da articulação volumétrica dos edifícios já existente no 

quarteirão com a redução da cércea/números de pisos das novas 

construções previstas.---------------------------------------------- 

e) Prevê ceder para o domínio público as áreas assinaladas na peça 

desenhada nº 4, totalizando 1.761,6m2, distribuindo-se em espaços para 

infraestruturas viárias (passeios, estacionamento e arruamento) e 

espaços verdes e de utilização coletiva;----------------------------- 

f) Esta área de cedência, tal como já foi referenciado acima e na 

memória descritiva e justificativa, retrata na maior parte da área 

cedida a situação atualmente existente no local;--------------------- 

g) Deverá ser promovido pela requerente o projeto das obras de 

urbanização sobre as áreas cedidas para o domínio público, incidindo 

naturalmente sobre os espaços que não tem atualmente tratamento e 

prestada a respetiva caução nos termos do artigo 54º do RJUE.-------- 

1.3. Assim, no quadro seguinte explanam-se as principais modificações 
advenientes da alteração em apreciação:------------------------------ 

 
1.4. Com a alteração preconizada, o alvará de loteamento totalizará 
assim 54 lotes, sendo que as áreas de cedência totalizaram 12.489,6 

m2 (somando 10.728m2 inicialmente previstas com a área de cedência 

agora proposta 1.761,6m2).------------------------------------------- 

1.5. Refere ainda que não altera as infraestruturas, uma vez que as 
alterações se circunscrevem ao lote, devendo ficar acautelada que as 

ligações dos lotes a criar às infraestruturas existentes serão por 

conta do requerente, constituindo esta uma condicionante à eventual 

aprovação do alvará de loteamento. ---------------------------------- 

2. CONSIDERAÇÃO DA PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------- 

2.1. Considerando que o processo está instruído de acordo com a 

portaria nº113/2015, de 22 de abril, nomeadamente no que concerne à 

responsabilidade dos autores dos projetos.--------------------------- 

2.2. Tendo em conta as licenças de construção emitidas paras os blocos 
“A”, “B” e “C” do lote nº 1. ---------------------------------------- 

2.3. Considerando que, a área de cedência para o domínio público vem, 
a grosso modo, retratar e sobretudo tornar claro o uso atual e efetivo 

destas mesmas áreas.------------------------------------------------- 

2.4. Considerando que, deverá ser promovido o projeto das obras de 
urbanização, nomeadamente pavimentações, arranjo paisagístico e 

ÁREA m2
ÁREA DE 

OCUPAÇÃO

ÁREA DE 

CONSTRUÇÃO
USO

Nº PISOS 

(acima cota 

soleira)

ÁREA m2
ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO

ÁREA DE 

CONSTRUÇÃO
USO

Nº PISOS 

(acima cota 

soleira)

LOTE 1 8819,01 2012,75 8051,00 Hotelaria aparthotel 4 LOTE 1 1170,6 722,7 2472,75 Habitação coletiva 4

LOTE 44 408,6 113,9 300 Habitação unifamiliar 2

LOTE 45 574,1 130 390 Habitação unifamiliar 2

LOTE 46 678,7 162,5 292,5 Habitação unifamiliar 2

LOTE 47 500,4 140,75 245,75 Habitação unifamiliar 2

LOTE 48 500,4 140,75 245,75 Habitação unifamiliar 2

LOTE 49 500,4 140,75 245,75 Habitação unifamiliar 2

LOTE 50 579,1 140,75 245,75 Habitação unifamiliar 2

LOTE 51 519,3 140,75 245,75 Habitação unifamiliar 2

LOTE 52 459,8 140,75 245,75 Habitação unifamiliar 2

LOTE 53 490,4 140,75 245,75 Habitação unifamiliar 2

LOTE 54 675,6 130 360 Habitação unifamiliar 3

ÁREA TOTAL 7057,4 2244,35 5535,5

ÁREA DE CEDÊNCIAS 1761,6

Infraestruturas viárias e 

espaços verdes

8819,01 2012,75 8051,00 8819 2244,35 5535,5

(sem a área 

destacada)

ÁLVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 4/90 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
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eventual relocalização das colunas de iluminação, prever espaços 

destinados à recolha de resíduos sólidos urbanos e espaço destinado à 

recolha de resíduos seletiva, incidindo e colmatando as áreas cedidas 

para o domínio público que atualmente não tem tratamento e prestada a 

respetiva caução nos termos do artigo 54º do RJUE.------------------- 

2.5. Considerando que, deverá ficar acautelada que as ligações dos 
lotes a criar às infraestruturas existentes, nomeadamente os ramais 

de ligação de abastecimento de águas e rede de águas resíduas 

domesticas, abastecimento elétrico e outras, serão por conta do 

requerente, constituindo esta uma condicionante à eventual aprovação 

do alvará de loteamento. -------------------------------------------- 

2.6. Considerando que as construções que se irão projetar sobre todos 
os lotes terão que cumprir as normas legais e regulamentares 

aplicáveis, nomeadamente o RGEU, situação com particular relevância 

para as habitações “em banda” previstas para os lotes nº 47 a nº 53.-  

2.7. Considerando que, não há aumento da área total a lotear, bem como 
há diminuição da área bruta de construção proposta, pelo que com a 

alteração em apreço não haverá lugar a cedências, de acordo com o 

artigo 21º do PDM.--------------------------------------------------- 

2.8. Considerando que, as alterações à licença serão precedidas de 
consulta pública, de acordo com o nº 2, do artigo 27º, do RJUE, caso 

seja ultrapassado alguns dos limites previstos no artigo 22º do mesmo 

regime, em articulação com o artigo 7º, do RMUE, o que não se verifica 

no caso em apreciação.----------------------------------------------- 

2.9. Considerando que, de acordo com o nº 3, do mesmo artigo 27º do 
RJUE, em articulação com o artigoº 11º do RMUE, devem ser notificados 

os proprietários dos restantes lotes constantes do alvará de 

loteamento para, caso assim o entendam, manifestar ou não, a sua 

posição face a alteração.-------------------------------------------- 

2.10. Uma vez que o número de lotes é superior a 15, tal notificação 
foi promovida mediante afixação de Edital nº 5/2020, no local onde se 

situa o loteamento, na junta de freguesia e no Edifício dos Paços do 

Concelho, pelo prazo de 10 dias, no seguimento da informação técnica 

nº 2194/SCOU/2019, com despacho superior de 20/12/2019.-------------- 

2.11. Decorrido o prazo fixado, não foi manifestada oposição, pelo que 
o processo se encontra em condições de colocar à consideração superior 

a sua aprovação.----------------------------------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 

Face ao exposto, propõem-se superiormente a seguinte estratégia 

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

a) Caso se entenda superiormente aceitar a proposta de alteração 

como pertinente e oportuna, estar-se-á em condições de propor que 

superiormente seja adotada a deliberação no sentido de deferir o pedido 

de alterações à licença, solicitado nos termos do artigo 27º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual;------ 

b) Seguidamente, deverá a requerente apresentar os projetos de 

alteração das obras de urbanização;---------------------------------- 

c) Informa ainda que deverão ser liquidadas as correspondentes taxas 

previstas pelo artigo 117.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro na sua redação atual, as quais se encontram estabelecidas no 

“Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização 

de Operações Urbanísticas”. ----------------------------------------- 

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 29.01.2020.------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

PRÁTICAS TERMAIS DE VIDAGO – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO (4 ANOS) - 

Foi presente a informação nº 329/2019, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 241 de 13 de dezembro de 2012, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada 

“BALNEÁRIO PEDAGÓGICO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS 

TERMAIS DE VIDAGO”.-------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 18 de junho de 2013, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “NORCEP – CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS, LDA.”, a execução da 

referida empreitada.------------------------------------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 13 de 

novembro de 2013.---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 2 654 776,57 € (dois 

milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e 

seis euros e cinquenta e sete cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. 

à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes condições:--- 

• Prazo de execução da obra: 365 dias.----------------------------- 

• Data da consignação da obra: 6 de dezembro de 2013.-------------- 

5. A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 

da obra foi comunicada à entidade executante a 20 de dezembro de 2013. 

6. Foi deliberado em reunião de Câmara de 09 de maio de 2014, a 

aprovação do plano de trabalhos ajustado.---------------------------- 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 19/06/2014, foi aprovada a proposta de Trabalhos a 

Mais e Trabalhos a Menos, sendo 23.633,43€ o valor correspondente aos 

trabalhos a mais e 8.437,64€ o valor dos trabalhos a menos.---------- 

8. Foi deliberado em reunião de camara de 19/12/2015 conceder uma 

prorrogação ao prazo de execução, a título graciosa por 43 dias, 

passando a data para a conclusão da obra a ser 5/02/2015.------------ 

9.  Foi deliberado em reunião de Camara de 13 de fevereiro de 2015, a 

aprovação de uma reprogramação de trabalhos, tendo como objetivo 

concluir os trabalhos até 28/02/2015.-------------------------------- 

10.  Foi deliberado em reunião de Camara de 13 de março de 2015, a 

aprovação de uma reprogramação de trabalhos, tendo como objetivo 

concluir os trabalhos até 31/03/2015. ------------------------------- 

11.  Para cumprimento das obrigações contratuais, a entidade executante 

apresentou a garantia bancária N00386294 emitida pelo Banco Espirito 

Santo, S.A. em 9 de julho de 2013, no valor de 265.477,66€ (duzentos 

e sessenta e cinco euros quatrocentos e setenta e sete euros e sessenta 
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e seis cêntimos), correspondendo a 10% do valor contratado e ainda, 

para reforço de caução apresentou a garantia bancária Nº 055-

43.010073-9 da caixa económica MONTEPIO GERAL, datada de 20/02/2015, 

no valor de 132.738,83€ (cento e trinta e dois mil setecentos e trinta 

e oito euros e oitenta e três cêntimos), correspondendo a 5% do valor 

contratado.--------------------------------------------------------- 

12.  No respeitante ao 1º adicional ao contrato, como garantia de 

execução dos trabalhos, a entidade executante apresentou a Garantia 

Bancária N00393976, emitida pelo Banco Espirito Santo, S.A. em 

2/07/2014, no valor de 2.363,34€ (dois mil trezentos e sessenta e três 

euros e trinta e quatro cêntimos), correspondendo a 10% do valor deste 

contrato.----------------------------------------------------------- 

13.  A Receção provisória da obra foi elaborada no dia 30 de junho de 

2015, ficando, no entanto, salvaguardado no auto de vistoria, a 

existência de anomalias, que, não sendo as mesmas impeditivas de se 

poder realizar a receção provisória, careciam de retificação urgente, 

comprometendo-se a entidade executante a proceder às suas reparações, 

num prazo de 15 dias, após a data do respetivo auto.----------------- 

14.  A entidade executante já efetuou várias intervenções, no sentido 

de corrigir situações anómalas, resultantes de deficiente execução dos 

trabalhos, sendo, contudo, de salientar, que ainda não concluiu a 

correção de todas as anomalias devidamente identificadas.------------ 

15.  A entidade executante através de ofício que deu entrada nos 

serviços administrativos do município de Chaves com o registo DOP E.G. 

9297 em 14/10/2019, vem solicitar a liberação de 90% das garantias 

bancárias, prestadas para garantia do contrato, visto já terem 

decorrido 4 anos após a data da receção provisória, de acordo com o 

estabelecido nas alíneas a), b), c) e d) do nº5 do artigo 295º do CCP. 

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

1. Neste sentido, a fiscalização da obra, efetuou nova visita ao local 

onde se executaram os trabalhos da empreitada, no dia 22/10/2019, 

comprovando, mais uma vez, que ainda, não foram corrigidas todas as 

anomalias existentes e resultantes de defeitos de execução, conforme 

mapa que junto se anexa. Refira-se ainda, que tais situações são do 

conhecimento da entidade executante, Norcep.------------------------- 

2. Pelo referido, de acordo com o preceituado no nº8 do artigo 294º 

do CCP, a liberação da caução depende da inexistência de defeitos da 

prestação do cocontratante ou da correção daqueles que hajam sido 

detetados até ao momento da deliberação, facto que há data ainda não 

ocorreu. ----------------------------------------------------------- 

3.  Deste modo, considera-se que os defeitos identificados e não 

corrigidos são de elevada importância, pelo que se entende, não ser 

possível efetuar a liberação da caução, sem que primeiro sejam 

corrigidas todas anomalias existentes. As intervenções a efetuar, 

devem ocorrer com a máxima brevidade possível, de modo a não provocarem 

situações mais gravosas.--------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------

Face ao exposto, em coerência com as razões de facto e direito 

enunciadas, salvo melhor opinião, estando ainda a empreitada sujeita 

às respetivas garantias contratuais, sugere-se a adoção do seguinte 

procedimento:------------------------------------------------------- 

i) Agendamento o presente assunto para a próxima reunião do órgão 

executivo municipal, com vista à aprovação da seguinte proposta;----- 

ii) Não se encontram reunidas as condições essenciais, que permitam 

propor a autorização, para a liberação das garantias bancárias, 

prestadas para garantia de execução da obra, tal como previsto no nº5 

do artigo 295º do CCP;----------------------------------------------- 



                                                                F. 214 

                                                                  _____________________ 
 

iii) Neste contexto, que seja concedida à entidade executante, o prazo 

de 10 dias para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe 

oferecer sobre o assunto, nos termos do disposto no artigo 121º e 

seguintes do CPA.---------------------------------------------------- 

Divisão de Obras Publicas, 22 de outubro de 2019---------------------

Técnica Superior----------------------------------------------------

(Madalena Branco)---------------------------------------------------

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.01.24. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2020.01.24. --------------------------------------------------------

Visto. À Reunião do Executivo Municipal para aprovação e deliberação 

quanto ao proposto nesta informação técnica.------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. “MUSEU DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES”. LIBERAÇÃO CAUÇÃO --------- 

Foi presente a informação nº 25/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

Republica, 2.ª Série, n.º 132 de 10 de Julho de 2012, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Museu das Termas Romanas 

de Chaves”. --------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 1 de Outubro de 2012, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Costa & Carreira, Lda.”, a execução da referida empreitada. 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 5 de Novembro de 2012. ---- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.800.000,00€ (Um milhão e 

oitocentos e mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 365 dias. ---------------------------- 

6.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 4 de Fevereiro de 2013, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 11 de Fevereiro de 2013. --------------------- 

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 18 de Fevereiro de 2013. -------------------------------- 

8. Em 10 de Fevereiro de 2014, foi efetuada suspensão parcial dos 

trabalhos, devido à necessidade de alterar os projetos inicialmente 

aprovados, por imposição da Direção Regional da Cultura do Norte em 

virtude das estruturas arqueológicas encontradas. ------------------- 

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 19 de Junho de 2014, foram aprovados trabalhos a menos no valor 

de 333.192,40€ e trabalhos a mais no valor de 444.599,29€, resultantes 

do novo projeto. ---------------------------------------------------- 

10. Em 30 de Dezembro de 2015, foi efetuada suspensão parcial dos 

trabalhos, até que seja encontrada uma solução definitiva para a 

ventilação do edifício. -------------------------------------------- 

11. A receção provisória ocorreu no dia 28 de Outubro de 2016. ------ 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 
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1. A entidade executante através de correio eletrónico do dia 27 de 

Janeiro de 2020, vem solicitar a liberação da garantia da execução da 

obra de acordo com o Código dos Contratos Público. ------------------ 

2. Face ao exposto, a Fiscalização da obra, efetuou visita ao local 

onde se executaram os trabalhos da empreitada, constatando-se não 

haver anomalias resultantes de defeitos de execução. ---------------- 

3. As garantias da obra, de acordo com mapa resumo apresentado em 

anexo, são as seguintes: -------------------------------------------- 

• Garantia Bancária n.º 40563, emitida pela Bankinter, S.A., em 23 

de Julho de 2018, no valor de 168.910,76€, correspondente à 

substituição das garantias prestadas no contrato inicial e no contrato 

adicional; --------------------------------------------------------- 

• Seguro Caução n.º 201603506, emitido pela companhia de Seguros MIC 

INSURANCE LTD, em 13 de Julho de 2016, no valor de 92.022,90€, 

correspondente aos valores retidos nos auto de medição do contrato 

inicial e do contrato adicional. ------------------------------------ 

4. Assim, não se vê qualquer inconveniente na redução em 75%, do valor 

total retido para garantia contratual, correspondendo ao 1.º, 2.º e 

3.º Ano decorrido após a data do auto de receção provisória, no 

montante de 195.700,25€ (Cento e noventa e cinco mil, setecentos euros 

e vinte e cinco cêntimos), de acordo com o seguinte: ---------------- 

Contrato Tipo Caução 

Liberação da Caução 

75% 

1.º, 2.º e 3.º Anos 

Contrato Inicial Garantia Bancária n.º 40563 

Bankinter, S.A., em 23 de Julho 

de 2018 

168.910,76€ 126.683,07€ 
Contrato Adicional 

Autos de Medição 

Seguro Caução n.º 201603506 

MIC INSURANCE LTD 

em 13 de Julho de 2016 

92.022,90€ 69.017,18€ 

  Total 195.700,25€ 

III – Proposta em Sentido Estrito ----------------------------------- 

Face ao exposto, em coerência com as razões de facto e direito 

enunciadas, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido 

do empreiteiro, pelo que se propõe o seguinte: ---------------------- 

a) Que numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

b) Autorizar a liberação da caução, no valor de 195.700,25€, de acordo 

com o estabelecido na alínea a), b) e c) do n.º 5 do Artigo 295.º do 

Código dos Contratos Públicos; -------------------------------------- 

c) Que, caso a proposta venha a merecer aprovação, seja enviada a 

presente informação à Divisão de Gestão Financeira a fim de ser 

liberado o valor de 195.700,25€ (Cento e noventa e cinco mil, 

setecentos euros e vinte e cinco cêntimos), correspondente a 75% do 

valor total da caução prestada para efeitos de garantia de execução 

da obra. ------------------------------------------------------------ 

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

Chaves, 27 de Janeiro de 2020 --------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Email com pedido -------------------------------------------- 

Resumo de garantias ------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.01.27. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2020.01.28. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE VIDAGO - JARDIM DE INFÂNCIA 

– LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES (2º ANO).------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 29/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 
da Republica, 2.ª Série, n.º 241 de 19 de dezembro de 2016, concurso 

público tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE VIDAGO – JARDIM DE INFANCIA”.-- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 31 de março de 2017, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “SENSETEC TECHNICAL SERVICES UNIPESSOAL LDA.”, a execução da 

referida empreitada.------------------------------------------------ 

3. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 164 122,76 € (cento e 

sessenta e quatro mil cento e vinte e dois euros e setenta e seis 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar:------------------------------------------------ 

 Prazo de execução da obra: 60 dias;------------------------------ 

 O contrato é de 22 de maio de 2017;------------------------------ 

 O auto de consignação é de 19 de junho de 2017;------------------ 

 O Plano de Segurança e saúde foi aprovado na reunião de 9 de junho 

de 2017.------------------------------------------------------------ 

4. A receção provisória foi elaborada no dia 15 de dezembro de 2017. 
5. Para cumprimento das obrigações contratuais, o adjudicatário, 

apresentou a garantia bancária nº nº0693.003056.793 da Caixa Geral de 

Depósitos, S.A., no valor de 16.412,28€ (dezasseis mil quatrocentos e 

doze euros e vinte e oito cêntimos), valor correspondente a 10% do 

valor do contrato, tendo tal proposta, sido aprovada, em reunião de 

camara realizada no dia 18/08/2017.---------------------------------- 

6. De harmonia com a deliberação de camara tomada na reunião 

realizada, no dia 15/09/20, foram aprovados, os trabalhos de 

suprimento de erros e omissões no valor de 10.178,00€, e o Trabalhos 

a menos no valor de 5.868,00€, ambos, não incluindo o IVA.----------- 

7. Para garantia do cumprimento das obrigações contratuais, 10% do 
contrato do 1º Adicional- Suprimentos de Erros e Omissões, o 

adjudicatário prestou a favor do Município de Chaves, deposito de 

garantia, efetuado na tesouraria municipal, através da guia nº 

264/2017, no valor de 431,00€, correspondente à diferença no valor 

proporcional dos trabalhos a menos e trabalhos de suprimento de erros 

e omissões.--------------------------------------------------------- 

8. De harmonia com a deliberação de camara tomada na reunião realizada 
no dia 18 de fevereiro de 2019, foi autorizada a redução da garantia 

bancária, em 30%, no valor de 5.052,98€, visto já ter decorrido um ano 

após a data da receção provisória. ---------------------------------- 

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

1. A entidade executante através de ofício que deu entrada no 

expediente geral do Município de Chaves com o registo n.º 459 do dia 
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14/01/2020, vem solicitar a liberação de mais 30% do valor da caução, 

visto já ter decorrido, o segundo ano do prazo de garantia da obra.-- 

2. Face ao exposto, a fiscalização efetuou uma visita ao local onde 
se executaram os trabalhos, no dia 24/01/2020, verificando-se não 

haver anomalias técnicas, que os trabalhos se encontram executados 

dentro das condições técnicas previstas no projeto e em conformidade 

com as boas práticas de execução.------------------------------------ 

3. Visto já terem decorrido dois anos após a data da receção provisória 
da obra, não se vê qualquer inconveniente na redução, em mais 30% do 

valor total da garantia bancária, no montante de 5.052,98€, de acordo 

com o estabelecido na alínea b) do ponto 5 do artigo 295º do CCP, 

conforme o seguinte:------------------------------------------------- 

 
Autos Valor do Auto 

1 45.538,03 € 

2 111.035,63€ 

3 1.681,10€ 

Auto 1 Erros Omissões 10.178,00€ 

TOTAL EXECUTADO 168.432,76€ 

 

 
  

 

Valor do Contrato 

164.122,76 € 

 

 

Trabalhos Erros e missões 

10.178,00€ 

 

Trabalhos a Menos 

5.868,00€ 

Garantia Bancária (10%) 

16.412,28€ 

 

 

Depósito garantia (10%)  

Guia nº264/2017 

431,00€ 

 

Liberação do Valor da Caução 

1º ano, 30% 

4.923,68€ 

  129,30€ 

5.052.98€ 

2º ano, 30% 

4.923,68€ 

  129,30€ 

5.052.98€ 

 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Face ao exposto, em coerência com as razões de facto e direito 

enunciadas, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido 

do requerente, pelo que se propõe a adoção do seguinte procedimento:- 

1. Levar a presente informação à próxima reunião de câmara, de modo a 
que superiormente seja pronunciada decisão conducente ao deferimento, 

da redução da referida garantia;------------------------------------- 

2. Caso a proposta venha a merecer aprovação por parte do órgão 

executivo, que seja autorizada a redução da Garantia bancária nº 

nº0693.003056.793 da Caixa Geral de Depósitos, S.A. no valor de 

5.052,98€;---------------------------------------------------------- 

3. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, por parte do 
órgão executivo, comunicar a mesma à entidade executante.------------ 

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

Divisão Obras Publicas, 27 de janeiro de 2020------------------------ 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco)---------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.01.27. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2020.01.28. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DO AQUANATUR - LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO- 
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Foi presente a informação nº 15/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Antecedentes ---------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 
Republica, 2.ª Série, n.º 235 de 5 de Dezembro de 2012, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação 

da Envolvente do AQUANATUR”.----------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 5 de Agosto de 2013, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “SINOP, Sociedade de Infraestruturas e Obras Públicas, 

S.A.”, a execução da referida empreitada.---------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas, em 9 de 

Setembro de 2013.---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.920.530,34€ (Um milhão, 

novecentos e vinte mil, quinhentos e trinta euros e trinta e quatro 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor.------- 

5. Prazo de execução da obra, 365 dias.----------------------------- 
6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado a 27 de Novembro de 2013.---------------------------------- 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 7 de Novembro de 2014, o Município de Chaves aprovou 

lista de Erros e Omissões de projeto no valor de 7.765,11€, com um 

prazo de execução de 5 dias.----------------------------------------- 

8. A receção provisória tem data de 29 de Junho de 2015.------------ 
II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. A entidade executante através de ofício que deu entrada no 

expediente geral do Município de Chaves com o registo n.º 11715 do dia 

17 de Dezembro de 2019, vem solicitar a liberação de 90% do valor 

total retido para garantia da execução da obra, visto já terem 

decorridos quatro anos do prazo de garantia da mesma.---------------- 

2. Face ao exposto, a Fiscalização da obra, efetuou visita ao local 
onde se executaram os trabalhos da empreitada, constatando-se não 

haver anomalias resultantes de defeitos de execução.----------------- 

3. O adjudicatário, no ato de assinatura do contrato inicial, prestou 
caução através de Garantia Bancária n.º 72006293458, emitida pela 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de vale do Sousa e Baixo Tâmega, C.R.L 

em 17 de Julho de 2013, no valor de 192.053,03€, correspondente a 10% 

do valor do contrato.------------------------------------------------ 

4. No ato de assinatura do contrato adicional, o adjudicatário prestou 
caução através de Depósito de Garantia, efetuado na tesouraria 

Municipal no dia 5 de Dezembro de 2014, através de Guia n.º 263/2014, 

no valor de 776,51€, correspondente a 10% do valor do contrato.------ 

5. Foi efetuada a retenção de 5% do valor de cada auto de medição, de 
acordo com o seguinte:----------------------------------------------- 

 
Autos de Medição Valor dos Autos Retenção nos Autos (5%)  

n.º 1 a n.º 29 1.920.530,37€ 96.026,50€ 

n.º 1 Erros e Omissões 7.765,11€ 465,91€ 

 

6. Assim, não se vê qualquer inconveniente na redução em 90%, do valor 
total retido para garantia contratual, correspondendo ao 1.º, 2.º, 3.º 

e 4.º Ano decorrido após a data do auto de receção provisória, no 

montante de 260.319,87€ (Duzentos e sessenta mil, trezentos e dezanove 

euros e oitenta e sete cêntimos), de acordo com o seguinte:---------- 
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Contrato Tipo Caução 

Liberação da Caução 

90% 

1.º, 2.º, 3.º e 4.º 

Anos 

Contrato Inicial 

Garantia Bancária n.º 

72006293458 

Caixa Agrícola em 17 de Julho 

de 2013 

192.053,03€ 172.847,73€ 

Autos de Medição 

n.º 1 a n.º 29 
Retenção nos autos 96.026,50€ 86.423,85€ 

Contrato Adicional 
Guia Deposito n.º 263/2014 

em 5 de Dezembro de 2014 
776,51€ 698,86€ 

Autos de Medição 

n.º 1 Erros e Omissões 
Retenção no auto 388,26€ 349,43€ 

  Total 260.319,87€ 

 

III – Proposta em Sentido Escrito ----------------------------------- 

Face ao exposto, em coerência com as razões de facto e direito 

enunciadas, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido 

do empreiteiro, pelo que se propõe o seguinte:--------------------- 

a) Que numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 
reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação;---------------------------------------------------------- 

b) Autorizar a liberação da caução, no valor de 260.319,878€, de 
acordo com o estabelecido na alínea a), b), c) e d) do n.º 5 do Artigo 

295.º do Código dos Contratos Públicos;------------------------------ 

c) Que, caso a proposta venha a merecer aprovação, seja enviada a 
presente informação à Divisão de Gestão Financeira a fim de ser 

liberado o valor de 260.319,87€ (Duzentos e sessenta mil, trezentos e 

dezanove euros e oitenta e sete cêntimos), correspondente a 90% do 

valor total da caução prestada para efeitos de garantia de execução 

da obra.------------------------------------------------------------

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

Chaves, 13 de Janeiro de 2020---------------------------------------- 

O Técnico----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)------------------------------------ 

Anexos: Oficio do pedido--------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.01.27. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2020.01.29. --------------------------------------------------------

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. FONTES TERMAIS DE CHAVES E SEGIREI – CONCURSO PÚBLICO.---------- 

Foi presente a informação nº 30/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

5. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
Considerando que por despacho do Senhor Presidente da Câmara do dia 

17 de abril de 2019, foi aprovado o processo de procedimento para a 

execução da obra “Fontes Termais de Chaves e Segirei”, com o intuito 

de se dar início ao procedimento tendente à sua adjudicação.--------- 

Considerando que após análise das propostas apresentadas no 

procedimento por Concurso Público, através da plataforma eletrónica, 

o mesmo deserto por inexistência de propostas válidas.--------------- 
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Considerando que anteriormente foram abertos dois procedimentos com 

as referencias, n.º 03/DOP/2018, aberto por despacho do Senhor 

Presidente no dia 22 de outubro de 2018, e o n.º 13/DOP/2019, aberto 

por despacho do Senhor Presidente no dia 28 de fevereiro de 2019, que 

ficaram igualmente desertos;----------------------------------------- 

Considerando que se mantem a necessidade de execução da referida obra 

e dado o histórico da mesma, optou-se por a Divisão de Obras Públicas, 

rever o preço base considerado pelo projetista e aplicar os preços 

unitários, constantes dos últimos procedimentos levados a efeito no 

ano transato.-------------------------------------------------------  

O projeto em referência, foi objeto de aprovação por despacho do Senhor 

Presidente da Câmara no dia 13 de julho de 2018, sob Proposta n.º 

198/DPM/2018, da Divisão de Projetos e de Mobilidade e refere-se à 

requalificação e valorização dos espaços termais de Chaves e Segirei, 

visando a melhoria das condições de conforto e utilização do espaço 

e, simultaneamente, aferir o potencial termal das águas existentes 

nestes dois lugares.------------------------------------------------- 

A referida obra possui candidatura aprovada ao programa, PROVERE – 

NORTE – 06-3928 – FEDER – 000004.------------------------------------ 

6. PROPOSTA / DECISÃO:---------------------------------------------- 
Assim e face ao descrito propõe-se:---------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 
especificidade dos trabalhos;---------------------------------------- 

2. A não Adjudicação do Procedimento n.º 13/DOP/2019; 
3. A abertura de um novo Procedimento com o n.º 01/DOP/2020;-------- 
4. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 
Concurso Público, para a adjudicação da obra “Fontes Termais de Chaves 

e Segirei”,--------------------------------------------------------- 

5. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

202.063,81 Euros (Duzentos e dois mil, e sessenta e três euros e 

oitenta e um cêntimo), acrescido do respetivo valor do IVA. A fixação 

do preço base do concurso foi agora elaborada pela Divisão de Obras 

Públicas, que faz parte integrante e que anexamos;------------------- 

6. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Código 
dos Contratos Públicos, seja adotado como procedimento prévio à 

contratação o Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal Oficial 

da União Europeia;--------------------------------------------------- 

7. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 90 dias.---------- 
8. Para a realização da presente empreitada, foram solicitados os 
seguintes pareceres prévios:----------------------------------------- 

 - Parecer favorável da Direção Geral de Energia e Geologia de 

13/07/2018 (Oficio Referencia: 13 JUL 2018 007605 - DSRHG HM009);---- 

- Parecer favorável 180710, de 10 de julho de 2018 do Diretor Técnico 

da Concessão HM 09 – Caldas de Chaves (Sócio gerente TARH).---------- 

9. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente:-- 
a) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 
371/2017 de 14/12;--------------------------------------------------- 

b) Programa de Procedimento;---------------------------------------- 
c) Caderno de Encargos;--------------------------------------------- 
d) Plano de Segurança e Saúde;-------------------------------------- 
e) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 
10. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 
dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos:------------------------------------------------

Presidente: Fernanda Serra------------------------------------------- 

Efetivos:----------------------------------------------------------- 
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1º Vogal efetivo: Amélia Rodrigues----------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Abel Peixoto--------------------------------------- 

Suplentes:---------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Vítor Pereira------------------------------------- 

2º Vogal suplente: José Figueiredo----------------------------------- 

11.  Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 
dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P.------------ 

12.  Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, 
foi na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua 

aplicação conjuntamente com o artigo 43º da CCP. -------------------- 

13.  Dado tratar-se de uma obra que não se encontra classificada na 
categoria III (ou superior) e o valor do preço base é inferior à classe 

3, não foi efetuada a revisão do projeto, entende-se também que 

determinados elementos de solução da obra a realizar exarados no n.º 

5 do artigo 43.º do referido diploma, são dispensáveis, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Levantamentos e análises de campo - As peças do procedimento 

encontram-se dotadas de levantamento e caracterização do existente;-- 

- Levantamentos e análises de campo – Não exigível, dado o tipo de 

trabalhos;----------------------------------------------------------  

- Estudo geológico – geotécnico – Não exigível, dado o tipo de 

trabalhos;---------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro;---------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Não 

aplicável, dada a natureza da obra;---------------------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros;--------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo;------------------------------------ 

14.  O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado 
em 202.063,81 €, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo 1.1.2. 0102/07010307 0203 2016 I 48, tendo sido 

concedida à obra a proposta de cabimento n.º 2020/   .--------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 27 de janeiro de 2020.-------------------- 

A Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Rodrigues)--------------------------------------------- 

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

- Projeto de Execução aprovado por despacho do Sr. Presidente da Câmara 

dia 13/07/2018, sob Proposta n.º 198/DPM/2018;----------------------- 

- Cópia dos Pareceres Externos;-------------------------------------- 

- Declarações de Inexistência de Conflito de Interesses;------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público;----------------------------- 

- Programa de Procedimento,------------------------------------------ 

- Caderno de Encargos,----------------------------------------------- 
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- Plano de Segurança e Saúde;---------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

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

2020.01.29. --------------------------------------------------------

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. ----------------------------------------------------------- 

 

 

1.6. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - CONCURSO 

PÚBLICO ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 31/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

1. INTRODUÇÃO- ----------------------------------------------------- 

Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o 

projeto e processo de procedimento para a execução da obra, “PO NORTE 

– Eficiência Energética do Bairro dos Aregos”.----------------------- 

Este projeto propõe um conjunto de medidas tendentes a melhorar as 

condições de habitabilidade dos edifícios de modo particular ao nível 

das infiltrações, conforto térmico e eficiência energética. Para o 

efeito, prevê-se essencialmente a execução de revestimento térmico nas 

fachadas dos edifícios, a substituição de caixilharias de alumínio por 

caixilharias de PVC e a substituição, impermeabilização e isolamento 

das coberturas.----------------------------------------------------- 

O projeto apresentado, encontra-se dividido por Lotes, desta forma 

descriminados:------------------------------------------------------ 

Lote 1 – Bloco 1 e 4------------------------------------------------- 

Lote 2 – Bloco 2 e 3------------------------------------------------- 

Lote 3 – Bloco 5----------------------------------------------------- 

2. PROPOSTA / DECISÃO:---------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se:---------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos;---------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “PO NORTE – Eficiência 

Energética do bairro dos Aregos”;------------------------------------ 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

1.506.688,75 €, (Um milhão quinhentos e seis mil, seiscentos e oitenta 

e oito euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido do respetivo valor 

do IVA, sendo que o valor máximo admitido para cada lote será o 

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

• Lote 1 – 710.765,70€--------------------------------------------- 

• Lote 2 – 410.426,91€--------------------------------------------- 

• Lote 3 – 385.496,14€--------------------------------------------- 

A fixação do preço base do concurso foi elaborada pela equipa 

projetista, “AAB Arquitetura, Lda.”, que faz parte integrante e que 

anexamos;----------------------------------------------------------- 

4. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 

31 de agosto, seja adotado como procedimento prévio à contratação o 

Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal Oficial da União 

Europeia;----------------------------------------------------------- 

5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 365 dias, sendo que 

para cada lote será o seguinte:-------------------------------------- 

• Lote 1 – 365 dias------------------------------------------------ 

• Lote 2 – 300 dias------------------------------------------------ 
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• Lote 3 – 300 dias------------------------------------------------ 

6. Não foram solicitados pareceres, em virtude de se tratar de uma 

obra de reabilitação;------------------------------------------------ 

7. De acordo com o definido no n.º 1 do artigo n.º 46.º- A do Código 

dos Contratos Públicos, decidiu-se prever a adjudicação por Lotes.--- 

8. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente:-- 

a) Projeto de execução de “PO NORTE – Eficiência Energética do bairro 

dos Aregos, sob proposta n.º 234/DPM/2019”;-------------------------- 

b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 

371/2017 de 14/12;--------------------------------------------------- 

c) Programa de Procedimento;---------------------------------------- 

d) Caderno de Encargos;--------------------------------------------- 

e) Plano de Segurança e Saúde;-------------------------------------- 

f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

9. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos:------------------------------------------------ 

Presidente: Vítor Pereira-------------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Fernanda Serra------------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Amélia Rodrigues----------------------------------- 

Suplentes:---------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: António Malheiro---------------------------------- 

2º Vogal suplente: Madalena Branco----------------------------------- 

10. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P.------------ 

11. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------ 

Dado tratar-se de uma obra classificada na categoria superior a III, 

foi efetuada a revisão do projeto, pela Comissão Municipal de Revisão 

de Projetos, cujo Relatório elaborado a 6 de junho de 2019, se anexa, 

entende-se também que determinados elementos de solução da obra a 

realizar exarados no n.º 5 do artigo 43.º do referido diploma, são 

dispensáveis, designadamente: --------------------------------------- 

- Levantamentos E análises de campo – O projeto encontra-se dotado dos 

elementos necessários;---------------------------------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – Não exigível, dado o tipo de 

trabalhos;---------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro;---------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Tendo 

em consideração que a obra em causa implica o realojamento temporário 

dos inquilinos, foram acionados os Serviços de Ação Social da Câmara 

para o efeito;------------------------------------------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros;--------------------------------------------- 
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- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo.------------------------------------ 

12. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

1.506.688,75euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo 3.2.1. 0102/07010307 0104 2020 I 2, no valor de 

1.506.688,75 Euros IVA não incluído, tendo sido concedida à obra a 

proposta de cabimento n.º        /2020.------------------------------ 

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

Divisão de Obras Públicas, 28 de janeiro de 2020--------------------- 

A Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues)-------------------------------------------------- 

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

- Cópia da Informação N.º 234/DPM/2019, da Divisão de Projetos e 

Mobilidade;---------------------------------------------------------

- Projeto de Execução do PO NORTE – Eficiência energética do Bairro 

dos Aregos;--------------------------------------------------------- 

- Justificação do Preço Base;---------------------------------------- 

- Declarações do Júri do Concurso;----------------------------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público;----------------------------- 

- Programa de Procedimento;------------------------------------------ 

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

- Plano de Segurança e Saúde;---------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição;- 

- Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos de 6 de junho 

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

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

2020.01.29. --------------------------------------------------------

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. ----------------------------------------------------------- 

 

 

1.7. LOTEAMENTO COM ALVARÁ Nº 1/06 – FERNANDO DIAS - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 06/DOP/2020 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FOLHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 29.060,11 €, IVA não incluído, que se 

dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais.  

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

2020.01.28. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 29.060,11 

(Vinte e nove mil e sessenta euros e onze cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------- 

 

 

1.8. ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES / VIDAGO (VALORIZAR)- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2020. 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 21.700,00 
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€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2020.01.28. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 21.700,00 

(Vinte e um mil e setecentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

 

 

1.9. REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA FERNÃO 

DE MAGALHÃES, CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 08/DOP/2020 --------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 08/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., no valor de 

24.847,85 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2020.01.28. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 24.847,85 

(Vinte e quatro mil e oitocentos e quarenta e sete euros e oitenta e 

cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------ 

 

 

1.10. REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DO CANEIRO 

- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2020 ------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 04/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., no valor de 

35.001,79 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2020.01.28. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 35.001,79 

(Trinta e cinco mil e um euros e setenta e nove cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.11. CENTRO CÍVICO (PARU 2.3) - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA 

Nº 01/DOP/2020 (TRABALHOS NORMAIS) ---------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão de Preços Definitiva nº 01/DOP/2019, da empreitada em 

epígrafe, cujo adjudicatário é a empresa, EDIBARRA – ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES, S.A., no valor de 5.550,13 €, IVA não incluído, que se 

dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais.  

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

2020.01.29. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 5.550,13 

(Cinco mil quinhentos e cinquenta euros e treze cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 
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1.12. 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 17/DOP/2020 ----------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 17/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO S.A. – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS, no valor de 15.533,22 €, IVA não incluído, que se dá aqui 

por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -------- 

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

2020.01.28. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 15.533,22 

(Quinze mil quinhentos e trinta e três euros e vinte e dois cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.13. 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 18/DOP/2020 ------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 18/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO S.A. – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS, no valor de 32.492,48 €, IVA não incluído, que se dá aqui 

por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -------- 

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

2020.01.28. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 32.492,48 

(Trinta e dois mil quatrocentos e noventa e dois euros e quarenta e 

oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.14. 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 21/DOP/2020 – ELEGÍVEIS ---------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 21/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO S.A. – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS, no valor de 34.600,43 €, IVA não incluído, que se dá aqui 

por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -------- 

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

2020.01.28. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 34.600,43 

(Trinta e quatro mil e seiscentos euros e quarenta e três cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.15. LOTES 8 E 12 – REQUALIFICAÇÃO DAS AVENIDAS DR. FRANCISCO SÁ 

CARNEIRO, XAVIER TEIXEIRA E RAPOSEIRA, DAS RUAS LINHA DO COMBOIO E 
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AREGOS E DO VIADUTO DA RAPOSEIRA – (PAMUS 1.5, 3.2 E 3.4) - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 22/DOP/2020 – NÃO ELEGÍVEIS ------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 22/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO S.A. – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS, no valor de 8.992,43 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

2020.01.28. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 8.992,43 

(Oito mil, novecentos e noventa e dois euros e quarenta e três 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AGUAS E RESÍDUOS 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ÂNGELA CRISTINA CATARINO 

AGOSTINHO. INFORMAÇÃO Nº293/DAR/2019. ------------------------------- 

Foi presente a informação nº293/DAR/2019, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. 1.INTRODUÇÃO:-------------------------------------------------- 

2. Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos em 03 de dezembro de 

2019, um pedido em nome de Ângela Cristina Catarino Agostinho, 

contribuinte n.º244073155, a solicitar o pagamento em prestações, de 

uma dívida contraída junto do Município de Chaves, a título de consumos 

de água, recolha de águas residuais e resíduos sólidos urbanos 

efetuados e não pagos, numa instalação na rua do Paraíso 12, Bl. D, 

5ºEsq, em Chaves.---------------------------------------------------- 

3. A 09 de dezembro de 2019, foi solicitado à Divisão de Recursos 

Humanos informação sobre a impossibilidade económica do requerente.-- 

4. A 17 de dezembro de 2019, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº229/SHSDPC Nº134/2019, que se deveria aprovar o 

pagamento parcial da dívida face ao cenário de dívidas e dificuldades 

económicas.---------------------------------------------------------

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

5. Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços 

de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

6. O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do 

executivo municipal, desde que seja demonstrada a impossibilidade do 

sujeito passivo para efetuar o pagamento em dívida;------------------ 
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7. Compulsados os registos existentes no programa informático 

responsável pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa 

à presente informação, a dívida atual da requerente, corresponde à 

data de apresentação do pedido era de 74,17€+juros.------------------ 

8. Considerando que, o requerente, demonstrou, de livre e espontânea 

vontade, a intenção de liquidar, o valor da dívida em 5 prestações.-- 

9. 3.PROPOSTAS:--------------------------------------------------- 

10. Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima 

expostas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

11. a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada 

na autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 74,17€+juros, 

em 5 prestações mensais cada;---------------------------------------  

12. b. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação;--------------------------------------------------- 

13. c. Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Águas e Resíduos.------------------ 

14. Chaves, 19 de dezembro de 2019.-------------------------------- 

15. O Chefe de Divisão--------------------------------------------- 

16. no uso de competências delegadas ------------------------------ 

17. (Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21.01.2020. ----------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. TAINAN BEZERRA LOURENÇO. 

INFORMAÇÃO Nº20/DAR/2020. ---------------------------------- 

Foi presente a informação nº20/DAR/2020, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 

1.INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------- 

18. Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos em 10 de dezembro de 

2019, um pedido em nome de Tainan Bezerra Lourenço, contribuinte 

n.º239566637, a solicitar o pagamento em prestações, de uma dívida 

contraída junto do Município de Chaves, a título de consumos de água, 

recolha de águas residuais e resíduos sólidos urbanos efetuados e não 

pagos, numa instalação  na Av. Xavier Teixeira 2, 4ºDtº, em Chaves.-- 

A 17 de dezembro de 2019, foi solicitado à Divisão de Recursos Humanos 

informação sobre a impossibilidade económica do requerente.---------- 

A 14 de janeiro de 2020, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº12/SHSDPC Nº06/2020, que a Srª Tainan Bezerra 

Lourenço, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar, o valor da dívida, em 18 prestações.----------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 
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prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal, desde que seja demonstrada a impossibilidade do sujeito 

passivo para efetuar o pagamento em dívida;-------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, a dívida atual da requerente, corresponde à data 

de apresentação do pedido era de 181,49 €+juros.--------------------- 

Considerando que, a requerente, demonstrou, de livre e espontânea 

vontade, a intenção de liquidar, o valor da dívida em 18 prestações.- 

3. PROPOSTAS:------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 181,49€+juros, 

em 18 prestações mensais;-------------------------------------------  

b. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação;--------------------------------------------------- 

c. Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Águas e Resíduos.------------------ 

Chaves, 16 de janeiro de 2020.--------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21.01.2020. ----------------------------------------------- 

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. ----------------------------------------------------------- 

 

 

3. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. TÂNIA CRISTINA GONÇALVES 

TEIXEIRA. INFORMAÇÃO Nº23/DAR/2020. --------------------------------- 

Foi presente a informação nº23/DAR/2020, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—- 

1.INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------  

Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos em 12 de agosto de 2019, 

um pedido em nome de Tânia Cristina Gonçalves Teixeira, contribuinte 

n.º259197009, a solicitar o pagamento em prestações, de uma dívida 

contraída junto do Município de Chaves, a título de consumos de água, 

recolha de águas residuais e resíduos sólidos urbanos efetuados e não 

pagos, numa instalação  na rua de São Francisco, Ed. Boston, Bl.1, 

3ºB, em Chaves.------------------------------------------------------ 

A 13 de agosto de 2019, foi solicitado à Divisão de Recursos Humanos 

informação sobre a impossibilidade económica do requerente.---------- 

A 17 de janeiro de 2020, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº18/SHSDPC Nº11/2020, que a Srª Tânia Cristina 

Gonçalves Teixeira, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a 

intenção de liquidar, o valor da dívida, em 7 prestações.------------ 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 
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Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

19. O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do 

executivo municipal, desde que seja demonstrada a impossibilidade do 

sujeito passivo para efetuar o pagamento em dívida;------------------ 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, a dívida atual da requerente, corresponde à data 

de apresentação do pedido era de 78,66 €+juros.---------------------- 

Considerando que, a requerente, demonstrou, de livre e espontânea 

vontade, a intenção de liquidar, o valor da dívida em 7 prestações.-- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 78,66€+juros, 

em 7 prestações mensais;--------------------------------------------  

b. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação;------------------------------------------------------ 

c. Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Águas e Resíduos.------------------ 

Chaves, 17 de janeiro de 2020.--------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 21.01.2020. ----------------------------------------------- 

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. ----------------------------------------------------------- 

 

 

4. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ANGELINO FERNANDES JOÃO. 

INFORMAÇÃO Nº29/DAR/2020 -------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº29/DAR/2020, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.—- 

1.INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------- 

Deu entrada na Divisão de Águas e Resíduos em 25 de outubro de 2019, 

um pedido em nome de Angelino Fernandes João, contribuinte 

n.º225750848, a solicitar o pagamento em prestações, de uma dívida 

contraída junto do Município de Chaves, a título de consumos de água, 

recolha de águas residuais e resíduos sólidos urbanos efetuados e não 

pagos, numa instalação  na Av. Dom João I, Ed. Raio X, nº107, 3ºB, em 

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

A 9 de dezembro de 2019, foi solicitado à Divisão de Recursos Humanos 

informação sobre a impossibilidade económica do requerente.---------- 
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A 23 de janeiro de 2020, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº20/SHSDPC Nº13/2020, que a Sr. Angelino 

Fernandes João, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção 

de liquidar, o valor da dívida, em 25 prestações.-------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal, desde que seja demonstrada a impossibilidade do sujeito 

passivo para efetuar o pagamento em dívida;-------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, a dívida atual da requerente, corresponde à data 

de apresentação do pedido era de 574,12 €+juros.--------------------- 

Considerando que, a requerente, demonstrou, de livre e espontânea 

vontade, a intenção de liquidar, o valor da dívida em 25 prestações.- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a)Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 574.12€+juros, 

em 25 prestações mensais;-------------------------------------------  

b)Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação;------------------------------------------------------ 

c)Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal, à Divisão de Águas e Resíduos.---------------------------- 

Chaves, 24 de janeiro de 2020.-------------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

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

2020.01.29. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

5. REVISÃO DE PREÇOS - DEZ. 2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HIGIENE URBANA DO CONCELHO DE CHAVES. 

INFORMAÇÃO Nº24/DAR/2020. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº24/DAR/2020, 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 Decreto-

Lei nº6/2004 de 6 de Janeiro, a revisão de preços relativa ao contrato 
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“Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana 

do Concelho de Chaves”.---------------------------------------------- 

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

1- De acordo com o artigo 9º do retrocitado diploma legal, “Só haverá 

lugar a revisão de preços quando a variação, para mais ou para menos, 

do coeficiente de atualização Ct mensal for igual ou superior a 1% em 

relação à unidade”.-------------------------------------------------- 

2 - O programa de concurso da prestação de serviços de recolha de 

resíduos, indica no artigo 8º que, “A revisão de preços a praticar 

como consequência da alteração dos custos de mão-de-obra e materiais, 

será realizada mensalmente, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004 de 

6 de Janeiro e com a seguinte fórmula:------------------------------- 

Ct = 0.10*S/So+0.10*Ga/Gao+0.80*lp/lpo-------------------------------------------------- 

Os conceitos utilizados na fórmula atrás descrita, são os seguintes:- 

S - Índice de mão-de-obra em Janeiro do ano de Revisão--------------- 

S° - Índice de mão-de-obra no mês anterior à data limite para a entrega 

das propostas------------------------------------------------------- 

Ga - Índice do gasóleo em Janeiro do ano de Revisão------------------ 

Gao - Índice do gasóleo no mês anterior à data limite para a entrega 

das propostas------------------------------------------------------- 

lp - Índice de preços ao consumidor em Janeiro do ano de Revisão----- 

lp° - Índice de preços ao consumidor no mês anterior à data limite 

para a entrega das propostas.---------------------------------------- 

3 – Após a aplicação da fórmula de cálculo, o coeficiente de 

atualização para dezembro de 2019 é o constante dos cálculos 

seguintes:---------------------------------------------------------- 

Ct (dez 2019) =0.10142.10127.30 +0.10294.10298.20 +0.80 

100.9398.478=1.03017------------------------------------------------ 

Como o coeficiente de atualização é, em relação ao mês anterior, 

inferior a 1%, mantém-se o coeficiente de atualização de 1.0301.----- 

 Quant. 

(ton) 

Preço 

Unit. 

Faturado 

Valor 

Faturado 

Preço 

Unit. 

Rev. 

Preços 

Valor Total 

Rev.  Preços 

Diferença 

 

dez/19 Revisão Preços - dez/19 

Recolha e Tratamento 

RSU’s 

1 

250,94 

30,78€ 38 

503,93€ 

32,46€ 40 605,51€ 2 101.58€ 

Recolha Monstros 4 79,59€ 318,36€ 83,94€ 335,76€ 17,40€ 

 Dif. Total Rev. Preços 

dez/19 

2 118,98€ 

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 dezembro de 2019 e respetivo valor de 

revisão de preço a faturar (2 246,12€).------------------------------ 

Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, para apreciação.-------------------------------- 

Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação;------------------------------------------------------ 

Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão Executivo 
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Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nesta Autarquia 

Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos.----------------------- 

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

Chaves, 20 de janeiro de 2020---------------------------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE ÁGUAS E RESÍDUOS, ENG.º DELMAR 

FERNANDES, DE 2020.01.20. ------------------------------------------- 

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

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

2020.01.29. -------------------------------------------------------- 

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. ----------------------------------------------------------- 
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ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PROCESSO Nº 434/11.5BEMDL – AÇÃO ADMINISTRATIVA.  AUTORA – ÁGUAS 

DO NORTE, SA. EXTINÇÃO DA INSTÂNCIA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 

1/GNE/2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. O Presidente da Câmara Municipal, Sr. Dr. Nuno Vaz, no pretérito 

dia 30 de dezembro de 2019, reencaminhou-nos a Informação 108/2019, 

do Consultor Jurídico da Autarquia, Dr. Vítor Brás, acompanhada da 

sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, 

no processo supra identificado, a fim de prestarmos informação do 

mesmo, em vista ao seu conhecimento por parte do órgão executivo 

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

2. Assim, dá-se, abaixo, cumprimento a tal determinação. --------- 

II – Objeto da ação ------------------------------------------------- 

1. A, sociedade Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A., à data, 

agora Águas do Norte, S.A., intentou ação contra o Município de Chaves, 

junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela – Ação 

Administrativa Comum – forma ordinária – processo nº 434/11.5BEMDL – 

peticionando o pagamento de €1 991 033,64, mais juros de mora, ao 

abrigo de contrato de fornecimento de bens ou serviços emergentes de 

transação comercial, no caso o contrato de fornecimento de água para 

consumo público e recolha, tratamento e rejeição de efluentes, 
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celebrado com o Município de Chaves, no âmbito da concessão que lhe 

está atribuída para exploração e gestão do sistema multimunicipal de 

abastecimento de água e de saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

2. Discordando de tal petição o Município  de Chaves contestou, 

pugnando pela improcedência da ação. -------------------------------- 

3. Por sentença de 12 de março de 2012, o Município de Chaves foi 

absolvido da instância, dado a Autora – Águas de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, S.A. -, não ter comprovado que realizou as diligências prévias 

tendentes a uma solução negociada e amigável, nos termos da Cláusula 

9ª do “Contrato de de Recolha de Efluentes entre o Município de Chaves 

e as Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.”, tendo a possibilidade 

de o fazer mediante recurso à constituição de Tribunal Arbitral. ---- 

4. A Autora interpôs recurso de tal decisão, para o Tribunal Central 

Administrativo Norte, arguindo a nulidade da sentença por violação do 

princípio do contraditório, relativamente à competência do Tribunal. 

5. Por Acórdão de 21 de janeiro de 2014, foi anulada a sentença que 

absolveu este Município da instância, e foi ordenada a baixa do 

processo ao Tribunal de 1ª instância para aí prosseguir a sua 

tramitação e as partes se pronunciarem sobre a incompetência do 

Tribunal. ---------------------------------------------------------- 

6.  Seguida a respetiva tramitação, por sentença de 10 de março de 

2015, o Réu Município de Chaves foi absolvido da instância. --------- 

7. Não se conformando com esta decisão a Autora Águas, interpôs 

recurso para o Tribunal Central Administrativo Norte, tendo o 

Município apresentado contra-alegações, defendendo a manutenção do 

julgado, quanto à ausência de diligências no sentido de obter uma 

solução por acordo,e uma vez submetido o caso a juízo  invocando 

incumprimento contratual por parte das Águas de Trás-os-Montes (reviu 

unilateralmente o contrato, violando o seu equilíbrio financeiro, não 

procedeu ao pagamento das rendas devidas pela utilização das infra-

estruturas municipais e causou danos nas vias municipais e nos passeios 

que as ladeiam, avaliados em € 1 000 000,00, com a implantação das 

condutas adutoras do alto Rabagão e Nogueirinhas e com o emissário de 

águas residuais de Chaves e com as condutas de água de Outeiro Jusão, 

Aregos, Valdanta e Abobeleira, pugnando pelo ressarcimento daquele 

valor, mediante a compensação de créditos). ------------------------- 

8. Por Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 4 de 

dezembro de 2015, foi revogada a sentença do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Mirandela, com o entendimento de que as questões referentes 

à faturação estão contratualmente excetuadas das que poderiam ser 

submetidas ao Tribunal Arbitral. ------------------------------------ 

9. O Município de Chaves, face a decisão anterior do Supremo 

Tribunal Administrativo noutro processo, decidiu não recorrer, tendo 

o processo descido, novamente, ao TAF de Mirandela para este conhecer 

dos créditos da Autora Águas e das quantias que o Réu Município 

pretendia que fossem compensadas. ----------------------------------- 

10. Entretanto, o Município de Chaves foi procedendo ao pagamento 

das faturas em dívida, no litígio, até à sua totalidade, mas não ao 

pagamento dos juros, tal como a Autora não procedeu ao pagamento das 

quantias que o Município pugnava por serem compensadas. ------------- 

III – Acordos de Regularização de Dívidas e Compensação de Créditos - 

1. O Decreto-Lei nº 5/2019, de 14 de janeiro, veio estabelecer os 

procedimentos necessários à regularização das dívidas das autarquias 

locais, serviços municipalizados e serviços intermunicipalizados e 

empresas municipais e intermunicipais no âmbito do setor da água e do 

saneamento de águas residuais. -------------------------------------- 



                                                                F. 235 

                                                                  _____________________ 
 

2. Ao abrigo de tal diploma legal e na sequência do “Acordo” 

celebrado em Contrato-Promessa de Regularização de Dívidas, entre as 

Águas do Norte, S.A. (AdN) e o Município de Chaves, em 19 de setembro 

de 2018, vieram a ser celebrados, respetivamente, em 4 e 28 de 

fevereiro de 2019, após a aprovação dos órgãos municipais competentes, 

em reunião camarária de 21 de janeiro de 2019 e em sessão da assembleia 

municipal de 30 de janeiro de 2019, os seguintes “Acordos”: --------- 

a) “Acordo de Regularização de Dívida”, no montante de €3 877 

200,88, acrescido de juros;22 --------------------------------------- 

b) “Acordo de Regularização de Dívidas e Compensação de Créditos”, 

do qual resultou um saldo a favor das AdN, no montante de €82 522,76.23 

IV –  Extinção da instância ----------------------------------------- 

1. No contexto supra descrito, e no âmbito da Ação Administrativa - 

Processo nº 434/11.5.BEMDL, a correr no TAF de Mirandela, as Águas do 

Norte, S.A. – Autora, e o Município de Chaves - Réu, chegaram a Acordo 

para pôr fim ao litígio, naqueles autos, em virtude de, entre si, 

terem subscrito Acordo de Regularização de Dívida e Acordo de 

Regularização de Dívidas e Compensação de Créditos – identificados nas 

alíneas a) e b) antecedentes -, nos termos do disposto no nº1, do 

Artigo 83º, da Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro, que aprovou o 

Orçamento de Estado para 2018, no Decreto-Lei nº 33/2018, de 15 de 

maio e no Decreto-Lei nº 5/2019, de 14 de janeiro, os quais abrangeram 

os montantes peticionados pelas Adn e o pedido de compensação formulado 

por este Município, desistindo, assim, dos respetivos pedidos. ------ 

2. Por sentença de 16 de dezembro de 2019, foi julgada válida a 

transação junta aos autos, nos termos acordados, e declarada extinta 

a instância – Processo nº 434/11.5BEMDL – Ação Administrativa. ------ 

À consideração do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. ----- 

Chaves, 15 de janeiro de 2020. -------------------------------------- 

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

Cristina Rodrigues -------------------------------------------------- 

Em Anexo: Informação nº 108/2019, do Consultor Jurídico da Autarquia, 

Dr. Vítor Brás; Sentença – Processo nº 434/11.5BEMDL e Cópia da 

Transação. --------------------------------------------------------- 

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

2020.01.16. --------------------------------------------------------

Tomei conhecimento. À DGF. À Câmara Municipal para conhecimento. ---- 

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

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

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

                                                           
22 Este “Acordo”, nos termos do Artigo 4º do D.L. nº 5/2019, foi 

submetido a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, o qual indeferiu 

liminarmente o pedido de fiscalização prévia, por manifesta 

improcedência, ao abrigo das disposições dos artigos 5º, alínea c), e 

46º, nº 1 da LOPTC, conjugados com os artigos 3º, 5º, 278º, nº1, 

alíneas a) a e), 576º e 590º, nº 1 do CPC, ex vi, artigo 80º da LOPTC 

– Não sujeição a visto – processo nº 891/2019 -. -------------------- 
23 Tal “Acordo” abrange a regularização de dívidas e compensação de 

créditos entre a AdN e o Município de Chaves, emergentes de: -------- 

- Taxas de ocupação de subsolo e respectivos juros; ----------------- 

- Aplicação indevida de tarifário distinto; ------------------------- 

- Sobrefaturação /correção de caudais indevidamente facturados, entre 

2010 e 2017; -------------------------------------------------------- 

- Faturas/notas de débito de serviços prestados pela AdN; ----------- 

- Prestações do Acordo de transacção celebrado entre as partes em 

setembro de 2012. --------------------------------------------------- 
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XII 

DIVERSOS 

 

 

1. PROTOCOLO DE FINANCIAMENTO DA REFORMULAÇÃO DA MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 

DE CARÁCTER ESPECÍFICO Nº7 DA DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL DO 

SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA, NO CONCELHO DE CHAVES -  INFORMAÇÃO 

Nº013/DSC/2020, DO ENGº PAULO VALOURA DE 24.01.2020. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

1.1. O Protocolo de Financiamento a celebrar entre a empresa Iberbrola 

Generación S.A.U, a Direção Regional da Cultura do Norte e o Município 

de Chaves visa estabelecer os termos e condições aplicáveis à execução 

da reformulação da alínea d) da medida de minimização de carácter 

específico nº 7 para a fase prévia à obra, da DIA emitida para o 

Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET), ou seja, das ações 

“Conservação e restauro do património integrado da Capela de Santo 

António, em Arcossó” e a “Conservação e restauro da Igreja de Nossa 

Senhora da Azinheira, em Outeiro Seco”, ações estas que vêm substituir 

o “Projeto de desmonte e relocalização da Ponte sobre o rio Oura 

(ocorrência 69)” integrado no Plano de Ação (PA) previsto na Declaração 

de Impacte Ambiental do Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega, 

Daivões e Gouvães (AHATDG); ---------------------------------------- 

1.2. Estas intervenções tem um custo total estimado de 184.926 euros 

(cento e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e seis euros) 

assumidos, na totalidade, pela empresa Iberbrola Generación S.A.U, e 

que se pretende virem a ser executados pelo Município de Chaves; ---- 

1.3. Neste contexto, a presente informação visa submeter à apreciação 

do executivo municipal, para respetiva análise e deliberação, o 

Protocolo de Financiamento da reformulação da Medida de minimização 

de carácter específico nº7 da Declaração de Impacte Ambiental do 

Sistema Electroprodutor do Tâmega, no Concelho de Chaves. ---------- 

2. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------- 

2.1. Na sequência do concurso público lançado pelo Governo Português 

para a atribuição de captação de água, para a produção de energia 

hidroeléctrica e concepção, construção, exploração e conservação de 

obras públicas das respetivas infraestruturas hidráulicas dos 

aproveitamentos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões, foi 

celebrado, no dia 30 de Junho de 2014, o respetivo contrato de 

Concessão, entre o Estado Português e a empresa Iberdrola Generación 

S.A.U., empresa adjudicatária desse concurso; ----------------------- 

2.2. Anteriormente a esta data, e no decurso do procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental do projeto, foi emitida a respetiva 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA), em 21 de Junho de 2010, que com 

a alteração emitida em 24 de Novembro de 2010, condicionou a 

concretização do projeto ao estabelecimento de um Plano de Ação em 

articulação com os Municípios, de forma a promover o desenvolvimento 

económico, social e cultural da Bacia do Tâmega, bem como o 

desenvolvimento de projetos destinados a repor e potenciar as 

principais dimensões impactadas pelo projeto (Condicionante 6 da DIA); 

2.3. Na referida Declaração de Impacte Ambiental (DIA), o elemento 

n.º 2 “a apresentar previamente à apresentação em RECAPE”, determina 

a apresentação para aprovação à tutela do património cultural (IGESPAR 

/ DRC Norte), dos projetos de desmonte e relocalização de: ---------- 
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a) Ponte de Arame em Santo Aleixo de Além Tâmega (ocorrência 23); -  

b) Capela de Santa Bárbara (ocorrência 32); ----------------------  

c) Ponte de Arame em Veral (ocorrência 46); ----------------------  

d) Ponte sobre o rio Oura (ocorrência 69); ----------------------- 

e) Casa e Capela de Ribeira de Baixo (ocorrência 115), espigueiro e 

armazém agrícola implantados a Este da ocorrência 115; ------------- 

f) Pontão de Viela (ocorrência 116). ----------------------------- 

2.4. Neste sentido, a DIA determina como medida de minimização de 

carácter específico nº 7 para a fase prévia à obra e de obra, executar 

o desmonte e relocalização das ocorrências patrimoniais previamente 

aprovadas em RECAPE; ----------------------------------------------- 

2.5. Das ocorrências anteriormente listadas, a Ponte sobre o rio Oura 

(ocorrência 69) localiza-se na freguesia de Vidago (União das 

Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras), 

no concelho de Chaves; ---------------------------------------------- 

2.6. Já em momento posterior, e tendo sido considerado inviável o 

cumprimento da alínea d) da medida de minimização de carácter 

específico nº 7 para a fase prévia à obra e de obra, da DIA emitida 

para o SET, ou seja, o desmonte e relocalização da Ponte sobre o rio 

Oura (ocorrência 69), a Direção Regional da Cultura do Norte, enquanto 

entidade da tutela para as questões relacionadas com o Património 

Cultural propôs, em concertação com o Município de Chaves, a 

reformulação desta medida de minimização, através da substituição do 

projeto “Desmonte e relocalização da Ponte sobre o rio Oura”, pela 

valorização de património cultural existente no concelho de Chaves, 

com a inclusão das ações “Conservação e restauro do património 

integrado da Capela de Santo António, em Arcossó”; e “Conservação e 

restauro da Igreja de Nossa Senhora da Azinheira, em Outeiro Seco”; 

2.7. Através do ofício S036150-201806-DAIA.DPP de 23/05/2018, a 

Agência Portuguesa do Ambiente concordou com a reformulação da medida 

de minimização de carácter específico nº 7, nos moldes apresentados 

no ponto anterior; -------------------------------------------------- 

2.8. Tendo em conta que o valor de investimento inicialmente previsto, 

no Plano de Ação, para a relocalização do elemento patrimonial indicado 

na alínea d) da medida de minimização de carácter específico nº 7 para 

a fase prévia à obra e de obra, da DIA emitida para o SET correspondia 

a 184.926 euros (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e 

seis euros), foi estabelecido que para as ações ou projetos financiados 

ao abrigo da reformulação da alínea d) da medida de minimização de 

carácter específico nº 7 da Declaração de Impacte Ambiental do Sistema 

Electroprodutor do Tâmega teriam que ser respeitados os montantes 

globais inicialmente previstos, distribuídos nos moldes seguidamente 

reportados: -------------------------------------------------------- 

a) Conservação e restauro do património integrado da Capela de Santo 

António, em Arcossó - 54.926 euros (cinquenta e quatro mil, novecentos 

e vinte e seis euros); ---------------------------------------------- 

b) Conservação e restauro da Igreja de Nossa Senhora da Azinheira, 

em Outeiro Seco - 130.000 euros (cento e trinta mil euros); --------- 

2.9. Foi ainda definido como período temporal conveniente para a 

execução das ações elencadas o ano de 2020; ------------------------- 

2.10. Por outro lado, cumpre relembrar que em 10 de janeiro de 2014, 

foi estabelecido o Acordo relativo ao Plano de Ação (PA) previsto na 

Declaração de Impacte Ambiental do Aproveitamento Hidroelétrico do 

Alto Tâmega, Daivões e Gouvães (AHATDG), entre a empresa Iberdrola 

Generación S.A.U., os Municípios do Alto Tâmega, a Agência Portuguesa 

do Ambiente e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte, homologado, nessa mesma data, por S. Ex.ª o Senhor Ministro do 
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Ambiente, através do qual, estabeleceram os princípios sobre os moldes 

em que as ações previstas no Plano de Ação viriam a ser implementadas; 

Com este acordo, ficou estabelecido que algumas das ações de 

Compensação poderiam ser executadas pelos Municípios, em articulação 

com a Iberdrola Generación S.A.U., sendo que esta última, garantiria 

o financiamento das mesmas; ----------------------------------------- 

2.11. Neste contexto, e em resultado das reuniões bilaterais ocorridas 

entre o Município de Chaves, na pessoa do Senhor Presidente, Dr. Nuno 

Vaz Ribeiro e da Direção Regional da Cultura do Norte, na pessoa do 

Senhor Diretor Regional, Dr. António Manuel Torres da Ponte foi 

concertado o interesse e oportunidade na concretização destas ações, 

com a possibilidade do Município de Chaves vir a assumir a 

responsabilidade da execução das mesmas, nos moldes previsto na minuta 

de Protocolo, apresentado em anexo; -------------------------------- 

2.12. Assim, neste cenário, a empresa Iberdrola disponibiliza as verbas 

necessárias à execução das ações e projetos elencados, num montante 

máximo de € 184.926 euros (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e 

vinte e seis euros); ------------------------------------------------ 

À Direcção Regional de Cultura do Norte competirá: ------------------ 

a) Fornecer ao MUNICÍPIO as orientações técnicas, projetos, cadernos 

de encargos, programas de concursos e lista de entidades a convidar 

para apresentação de propostas, necessárias à execução das ações e 

projetos; ---------------------------------------------------------- 

b) Integrar os júris constituídos para análise dos projetos e/ou 

propostas orçamentais, relativos às ações e projetos; --------------- 

c) Acompanhar a execução das ações e projetos; ------------------- 

d) Manter a Câmara Municipal de Chaves informada do planeamento e 

do andamento dos procedimentos necessários à execução das ações e 

projetos; ---------------------------------------------------------- 

Já o Município de Chaves terá como responsabilidades: --------------- 

a) Executar as ações e projetos âmbito do protocolo; ------------- 

b) Afetar a totalidade do valor a disponibilizar pela IBERDROLA às 

ações e projetos; --------------------------------------------------- 

c) Conservar cópias de toda a documentação relativa à execução das 

ações; ------------------------------------------------------------- 

d) Responder com prontidão aos pedidos de informação dirigidos pelas 

outras Partes, bem como facilitar o acesso à documentação que for 

solicitada; -------------------------------------------------------- 

e) Manter confidencialidade em relação à informação que lhes for 

transmitida no âmbito da execução do Protocolo, salvo se a mesma for 

exigida ou requerida por uma autoridade pública ou judicial; -------- 

f) Manter a IBERDROLA permanentemente informada da evolução das 

ações executadas ---------------------------------------------------- 

g) Submeter a parecer da Direção Regional de Cultura do Norte as 

orientações técnicas, projetos, cadernos de encargos e outros 

documentos necessários à execução das ações e projetos, incluindo as 

peças dos procedimentos de formação dos contratos, nos termos do 

disposto no Código dos Contratos Públicos; -------------------------- 

h) Convidar a Direção Regional de Cultura do Norte a integrar os 

júris constituídos para análise dos projetos e/ou propostas 

orçamentais; -------------------------------------------------------  

i) Manter a Direção Regional de Cultura do Norte informada do 

planeamento e do andamento dos procedimentos necessários à execução 

das ações e projetos a executar; ------------------------------------ 

2.13. Desta forma, ficam definidas as modalidades de cooperação entre 

os signatários do Protocolo em análise e determinadas as respetivas 

responsabilidades na execução e financiamento. ---------------------- 
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3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, e atendendo a que: --------------------------------- 

i) O Município de Chaves reconheceu interesse na execução das ações 

de “Conservação e restauro do património integrado da Capela de Santo 

António, em Arcossó” e “Conservação e restauro da Igreja de Nossa 

Senhora da Azinheira, em Outeiro Seco”, ações estas consideradas no 

âmbito das Ações Compensatórias do Património decorrentes da execução 

do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães, a 

executar no ano de 2020; -------------------------------------------- 

ii) O Município de Chaves foi um dos signatários do Acordo relativo 

ao Plano de Ação (PA) previsto na Declaração de Impacte Ambiental do 

Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães 

(AHATDG), outorgado em 10 de Janeiro de 2014, onde se estabeleceram 

os princípios sobre os moldes em que as ações previstas no Plano de 

Ação viriam a ser implementadas; ------------------------------------ 

iii) O Município de Chaves tem vindo a assumir um papel ativo e 

participativo no desenvolvimento e implementação das ações constantes 

no referido Plano de Ação; ------------------------------------------  

iv) O Património e Cultura constitui um dos domínios de intervenção 

Municipal, nomeadamente quando relacionados com os interesses próprios 

das respetivas populações, conforme estabelecidos no artigo 23.º do 

Anexo I, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro); ------------------------------------------------- 

v) No uso das competências determinadas pelo disposto na alínea t), 

do número 1, do artigo 33º, do anexo I, da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar e 

assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o 

levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e 

divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico 

do município; ------------------------------------------------------- 

vi) Para a execução destas intervenções torna-se necessário o 

estabelecimento de um Protocolo de Financiamento com vista a 

estabelecer os termos e condições aplicáveis à execução da 

reformulação da alínea d) da medida de minimização de carácter 

específico nº 7 para a fase prévia à obra, da DIA emitida para o SET. 

Propõe-se que, atendendo às razões de facto e de direito acima 

expostas, e caso haja concordância superior com as mesmas, seja a 

presente informação apresentada em reunião da Câmara Municipal para 

que o órgão executivo delibere no sentido de: ----------------------- 

i) Reconhecer a oportunidade no desenvolvimento da parceria entre o 

Município de Chaves, a empresa Iberbrola Generación S.A.U. e a Direção 

Regional da Cultura do Norte, com vista à execução das ações 

“Conservação e restauro do património integrado da Capela de Santo 

António, em Arcossó” e “Conservação e restauro da Igreja de Nossa 

Senhora da Azinheira, em Outeiro Seco”; ----------------------------- 

ii) Aprovar a minuta do “Protocolo de Financiamento da reformulação 

da Medida de minimização de carácter específico nº7 da Declaração de 

Impacte Ambiental do Sistema Electroprodutor do Tâmega, no Concelho 

de Chaves”; --------------------------------------------------------- 

iii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Protocolo de Financiamento, nos termos e condições da minuta 

apresenta em Anexo. ------------------------------------------------- 

À consideração superior --------------------------------------------- 
1 Compete à câmara municipal: --------------------------------------- 

(…) ---------------------------------------------------------------- 

t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, 

o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação 
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e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 

urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de 

interesse municipal; ------------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DA DSC, ARQ. RODRIGO MOREIRA, DE 27-01-

2020 ---------------------------------------------------------------   

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, para que, caso concorde 

com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara Municipal 

para que o órgão executivo delibere no sentido de: ------------------ 

- Reconhecer a oportunidade no desenvolvimento da parceria entre o 

Município de Chaves, a empresa Iberbrola Generación S.A.U. e a Direção 

Regional da Cultura do Norte, com vista à execução das ações 

“Conservação e restauro do património integrado da Capela de Santo 

António, em Arcossó” e “Conservação e restauro da Igreja de Nossa 

Senhora da Azinheira, em Outeiro Seco”; ----------------------------- 

- Aprovar a minuta do Protocolo de Financiamento da reformulação da 

Medida de minimização de carácter específico nº7 da Declaração de 

Impacte Ambiental do Sistema Electroprodutor do Tâmega, no Concelho 

de Chaves; ---------------------------------------------------------- 

- Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Protocolo de Financiamento. -------------------------------- 

Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se que seja 

adotada a estratégia procedimental prevista na informação técnica. -- 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara ---------------------- 

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

2020.01.28. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezassete horas, para constar se lavrou a presente ata, e 

eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. -------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 


