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Nº13 –  Reunião Ordinária da 
Câmara   Municipal  de  Chaves  
Realizada no dia 22 de junho de 
2020. ------------------------ 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia previamente 
elaborada e datada de dezassete de junho de dois mil e vinte. ------- 
 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
 
I - INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ. -------  
O Senhor Presidente da Câmara deu início à presente reunião, tendo 
começado por cumprimentar os Senhores Vereadores presentes, de 
seguida, deu conhecimento, ao órgão executivo municipal, dos diversos 
assuntos relacionados com a atividade municipal, a saber: ----------- 
a) Termas de Chaves retomam atividade - Sobre esta matéria, o Senhor 
Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que as Termas de Chaves se 
encontram encerradas desde meados de março, devido à propagação da 
COVID-19, as Termas de Chaves retomaram a sua atividade termal no 
passado dia 15 de junho, sendo uma das primeiras a nível nacional a 
abrir portas em segurança. ------------------------------------------ 
Para a reabertura foram tomadas novas medidas, como a marcação prévia 
obrigatória para todos os serviços, de forma a controlar o número de 
pessoas em simultâneo nas instalações, assim como a criação de um 
espaço limpo na entrada do equipamento termal, onde será realizado um 
rastreio a todos os aquistas para deteção de situações de risco, como 
febre, tosse ou possíveis contatos com infetados. Será também 
realizada a higienização das mãos e do calçado e só depois deste 
processo, os termalistas poderão entrar no Balneário. Tal como 
acontece em todos os espaços fechados, o uso de máscara será 
obrigatório. ------------------------------------------------------- 
Recorde-se que, para além do impacto negativo na saúde dos aquistas, 
o adiamento da reabertura do setor penalizou um dos principais 
“motores” da economia da Região de Trás-os-Montes. 
b) Autarquia inicia procedimento de trituração de cepos de árvores 
abatidas - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno 
Vaz, deu nota que a Câmara Municipal iniciou, dia 16 de junho, os 
trabalhos de trituração de cepos de árvores abatidas, em zonas como a 
Avenida Bracara Augusta, Capela do Calvário, Av. Comendador Brenha 
Fontoura, num total de 13 zonas a intervencionar, ao longo de duas 
semanas. ----------------------------------------------------------- 
Este procedimento surge em consequência dos abates realizados ao nível 
da parte aérea das árvores, que por razões estruturais e/ou 
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fitossanitárias, não ofereciam a devida segurança e estabilidade para 
os cidadãos e equipamentos urbanos. --------------------------------- 
A intervenção, que decorrerá por diversos espaços e arruamentos da 
cidade, procura eliminar os cepos dos raizames que se encontram ao 
nível do subsolo, cuja destruição e retirada devem ser realizadas de 
modo a prevenir a estabilidade dos pavimentos em que se encontram 
inseridos. --------------------------------------------------------- 
Recorde-se que fatores como o risco de queda efetiva de ramos, o 
conflito gerado pelas copas das árvores com estruturas urbanas e das 
suas raízes com as infraestruturas, a podridão de alguns ramos, têm 
exigido intervenções diferenciadas por parte da autarquia e dos 
serviços especializados contratados. -------------------------------- 
c) Atividades desportivas “Verão 2020” permitem desconfinamento 
saudável - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno 
Vaz, deu nota que o Município de Chaves, no âmbito do progressivo 
desconfinamento decorrente da Pandemia CoVid-19, vai dinamizar 
atividades desportivas “Verão 2020”, dirigidas à população flaviense, 
a partir dos 6 anos de idade, com o objetivo de proporcionar ocupação 
de tempos livres, contribuindo assim para uma melhoria do 
desenvolvimento físico, intelectual, afetivo e social dos 
participantes. ----------------------------------------------------- 
De 29 de junho a 4 de setembro serão realizadas sessões quinzenais de 
atividades no âmbito da Mobilidade Física e Lúdica em desconfinamento, 
desenvolvidas na Alameda de Trajano, em dois turnos distintos, às 
segundas, quartas e sextas das 8h30 às 9h30 e das 18h30 às 19h30. Cada 
participante só poderá inscrever-se num único turno e numa única 
quinzena. ---------------------------------------------------------- 
Nos dias 4 e 18 de julho, 1, 15 e 29 de agosto das 8h30 às 10h30, 
serão também realizadas “Caminhadas Lúdicas”, na Ciclovia, com início 
na Piscina Municipal. Esta atividade inclui a realização de um 
aquecimento de cerca de 10 minutos, e caminhadas de 6 km, que terminam 
com uma sessão de relaxamento e alongamentos. ----------------------- 
As atividades serão monitorizadas por técnicos de desporto e apenas 
permitem o limite máximo de 20 participantes por quinzena/turno, 
estando condicionado às orientações da DGS decorrentes da evolução 
pandémica do COVID-19. ---------------------------------------------- 
A inscrição é gratuita, e pode ser efetuada a partir do pretérito dia 
19 de junho, no site do Município (https://www.chaves.pt/pages/175).- 
As atividades desportivas decorrerão de acordo com as orientações de 
saúde pública pela DGS, e não se realizarão em caso de condições 
climatéricas adversas. ---------------------------------------------- 
d) Contrato Programa entre o Município de Chaves e a Associação 
VidagusTermas garante a gestão de equipamentos municipais para a 
promoção e desenvolvimento turístico de Vidago - Sobre esta matéria, 
o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que foi assinado no 
pretérito dia 18 de junho, em Vidago, um contrato programa com a 
Associação VIDAGUSTERMAS – Associação para a Promoção e 
Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago, que titula a continuação 
da gestão de Equipamentos Municipais, através de uma comparticipação 
financeira, no valor de 38 mil euros. ------------------------------- 
Este contrato-programa irá permitir auxiliar a gestão de custos para 
2020, nomeadamente a gestão e dinamização da Casa Museu João Vieira e 
das respetivas infra-estruturas de apoio. O plano de atividades 
contempla ainda a promoção e divulgação turística do Balneário Termal 
de Vidago, do Balcão de Atendimento da Rota da Água, assim como a 
dinamização e exploração da Loja de Produtos Regionais, com a 
realização de provas de vinhos e Workshops de alimentação saudável. - 
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Esta comparticipação significativa “permitirá a realização de um 
conjunto de atividades relevantes, de forma a garantir condições para 
afirmar e promover, de forma integrada com os agentes locais, este 
território que apresenta uma oferta eclética e diferenciadora”. O 
território da água, com a promoção do termalismo, e o turismo de 
natureza, com a promoção de diversos trilhos pedestres, com a 
dinamização do trilho da Ribeira de Oura e do percurso urbano da Vila 
de Vidago, são as apostas para o desenvolvimento turístico e de outras 
atividades económicas relacionadas”. -------------------------------- 
 
 

I 
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 
1. ATAS: 
 
 
1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Chaves, realizada em 08 de junho de 2020. --------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, 
depois de lida, a referida ata. ------------------------------------- 
 
 
2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
Regista-se a entrada da Vereadora do Partido Social Democrata, Dra. 
Maria Manuela Pereira Tender, iniciando a sua participação na reunião 
quando eram 14:10 horas. -------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 

 
 
2.1. REALIZAÇÃO DE REFERENDO DE ÂMBITO LOCAL – REABERTURA DA PONTE 
ROMANA AO TRÂNSITO AUTOMÓVEL. PROPOSTA N.º 39/GAP/2020. ------------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
1. Considerando que existem matérias de relevante interesse local 
que devem ser decididas pelos órgãos autárquicos municipais e que se 
integram nas suas competências, quer exclusivas quer partilhadas com 
o Estado ou com as Regiões Autónomas, sendo certo que, embora possam 
consubstanciar matérias controversas, carecem de uma resposta 
necessária, adequada e proporcional ao interesse público, porquanto 
se afiguram estruturantes para o município e cruciais para o bem-estar 
dos munícipes e da coletividade, especialmente à luz da previsão 
constante no n.º 1 do artigo 3.º da Lei Orgânica n.º 4/2000, de 24 de 
agosto, na ulterior redação; ---------------------------------------- 
2. Considerando que o poder de iniciativa para o referendo local é 
competência, a par de outros órgãos, da câmara municipal, cujo âmbito 
perpassa por chamar a pronunciarem-se os cidadãos eleitores 
recenseados na área territorial correspondente à autarquia local, 
atento o quadro legal plasmado no artigo 2.º e no artigo 10.º da Lei 
Orgânica n.º 4/2000, de 24 de agosto, na ulterior redação, bem como o 
disposto no artigo 240.º da Constituição da República Portuguesa; --- 
3. Considerando que a “determinação das matérias a submeter a 

referendo local obedece aos princípios da unidade e subsidiariedade 
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do Estado, da descentralização, da autonomia local e da solidariedade 

interlocal”, em sintonia com a previsão constante no n.º 2 do artigo 
3.º da Lei Orgânica n.º 4/2000, de 24 de agosto, na ulterior redação; 
4. Considerando que a matéria ora em análise, e a seguir detalhada, 
não consta da lista expressamente excluída do âmbito do referendo 
local, elencada no artigo 4.º da Lei Orgânica n.º 4/2000, de 24 de 
agosto, na ulterior redação; ---------------------------------------- 
5. Considerando que os atos em procedimento de decisão, ainda não 
definitivamente aprovados, podem consubstanciar objeto de referendo 
local, sendo certo que os procedimentos suspender-se-ão até a 
deliberação da Assembleia Municipal e posterior decisão do Tribunal 
Constitucional, ex vi o disposto no artigo 5.º, em conjugação com o 
disposto nos artigos 23.º e 25.º, todos da Lei Orgânica n.º 4/2000, 
de 24 de agosto, na ulterior redação; ------------------------------- 
6. Considerando que nenhum referendo pode comportar mais de três 
perguntas, e que estas devem ser formuladas com objetividade, clareza 
e precisão e para respostas de sim ou não, sem sugerirem direta ou 
indiretamente o sentido das respostas, e, que as perguntas não podem 
ser precedidas de quaisquer considerandos, preâmbulos ou notas 
explicativas, atenta a previsão do artigo 7.º Lei Orgânica n.º 4/2000, 
de 24 de agosto, na ulterior redação; ------------------------------- 
Considerando ainda que: --------------------------------------------- 
7. A Ponte Romana de Chaves, monumento nacional classificado com 
mais de 1900 anos, representa hoje para todos os flavienses um legado 
de enorme valor patrimonial, não só devido à sua representação de 
simbolismo e identidade que o património dá aos territórios, mas também 
devido ao seu valor cultural como produto turístico que vale hoje 
muitos milhares de euros para a economia local; --------------------- 
8. A Ponte Romana de Chaves, um dos ex-libris do concelho, patenteia 
atualmente um dos melhores legados romanos da antiga Aquae Flaviae, e 
que teve ao longo da sua história um papel importante na mobilidade 
pedonal, de circulação de mercadorias e de circulação automóvel entre 
as duas margens; ---------------------------------------------------- 
9. A Ponte Romana foi objeto de uma intervenção de reabilitação e 
conservação no ano de 2008, uma intervenção após a qual foi tomada a 
decisão política da sua pedonização; -------------------------------- 
10. A passagem da Ponte Romana a pedonal gerou um forte 
descontentamento dos comerciantes localizados na antiga freguesia da 
Madalena, hoje União das freguesias de Madalena e Samaiões; --------- 
11. A decisão da abertura ou não Ponte Romana ao trânsito automóvel 
é uma matéria controversa nos munícipes, onde os argumentos que 
defendem a sua pedonização salientando o seu valor patrimonial e 
turístico, são contraditados com os argumentos da importância de 
ligação entre as duas margens e de dinamização da economia do centro 
histórico da Madalena; ---------------------------------------------- 
12. Existe o compromisso de, no decorrer deste mandato autárquico, 
propor a realização de um referendo local, onde os flavienses se possam 
pronunciar sobre a reabertura da Ponte Romana de Chaves ao trânsito 
de veículos automóveis ligeiros. ------------------------------------ 
II – Da proposta ---------------------------------------------------- 
Face ao enquadramento exposto, a proposta de referendo de âmbito local 
comporta, no caso concreto em apreço, uma pergunta: ----------------- 
Concorda com a reabertura da Ponte Romana de Chaves ao trânsito de 
veículos automóveis ligeiros, num único sentido? Sim/Não ------------ 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito enunciadas, 
tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 
procedimental: ----------------------------------------------------- 



                                                                F. 190 

                                                                  _____________________ 

 

 

a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião da Câmara, 
em vista a que tal órgão executivo tome uma decisão sobre a proposta 
de deliberação, atento o poder de iniciativa para o efeito plasmado 
no artigo 10.º da Lei Orgânica n.º 4/2000, de 24 de agosto, na redação 
atual; ------------------------------------------------------------- 
b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 
termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para a 
próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do 
aludido órgão deliberativo da Autarquia, conforme previsto no artigo 
23.º da Lei Orgânica n.º 4/2000, de 24 de agosto, na redação atual, e 
na alínea e) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I, da Lei n° 75/2013, 
de 12 de setembro, na redação atual; -------------------------------- 
c) Por último, caso haja um sancionamento favorável do órgão 
deliberativo, deverá o seu presidente, no prazo de oito dias a contar 
da deliberação, submeter a proposta ao Tribunal Constitucional, para 
efeitos de fiscalização preventiva da constitucionalidade e da 
legalidade, à luz da previsão constante no artigo 25.º da Lei Orgânica 
n.º 4/2000, de 24 de agosto, na redação atual. ---------------------- 
Chaves, 12 de junho de 2020 ----------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------- 
(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 
Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, em apreciação, tecido 
os seguintes comentários: ------------------------------------------- 
1 – A proposta em discussão traduz a concretização de um compromisso 
eleitoral assumido pelo Executivo Municipal em funções, no contexto 
dos compromissos eleitorais sufragados em 2017. --------------------- 
2 - Esta proposta permitirá auscultar os flavienses sobre a 
possibilidade de reabertura da Ponte Romana ao trânsito automóvel, 
ouvindo os cidadãos quanto à compatibilização dos valores 
patrimoniais, culturais e turísticos, consubstanciados na ponte 
romana, monumento nacional e a dinamização da Madalena. ------------ 
3 – Trata-se da primeira vez, na história do Concelho de Chaves, que 
se realiza um referendo local, sendo este facto clarificador quanto à 
importância e relevância do assunto. --------------------------------  
4 – Este procedimento permitirá repor uma decisão pouco fundamentada, 
assumida pelo executivo municipal, no ano de 2008, de encerrar o 
trânsito automóvel na Ponte Romana, sem a devida pronúncia popular. - 
5 – O que aqui se propõe é o despoletar o procedimento de referendo 
local, que será submetido à apreciação da Assembleia Municipal e, em 
caso de aprovação por tal órgão deliberativo, a sua remessa para o 
Tribunal Constitucional para que este possa avaliar a formulação da 
questão: “Concorda com a reabertura da Ponte Romana de Chaves ao 
trânsito de veículos automóveis ligeiros, num único sentido? Sim/Não” 
6 – Assim, pretende-se ouvir, utilizando um instrumento de 
participação direta, a opinião dos flavienses sobre um dos legados 
romanos com maior relevância nacional. ------------------------------ 
7 – Nesta matéria, e em sua opinião, deverá ser feita uma campanha de 
sensibilização, informativa e esclarecedora, de forma a mobilizar a 
participação cidadã em todo o processo. ----------------------------- 
8 – Este processo também permitirá apurar, se a abertura da Ponte 
Romana ao trânsito automóvel, é compatível com a vontade coletiva dos 
flavienses de submeter a Ponte Romana à classificação de património 
da humanidade. ------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------- 
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De seguida, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 
Senhor João Carlos Alves Neves, tendo, sobre a matéria, referido o 
seguinte: ---------------------------------------------------------- 
1 – A ponte romana, é um monumento histórico, com quase dois mil anos. 
2 – O encerramento da Ponte Romana ao trânsito automóvel, no ano de 
2008, foi uma matéria que gerou alguma controvérsia. ---------------- 
3 – E, em sua opinião, na presente data, não existe a necessidade da 
abertura de tal infraestrutura ao trânsito, pois existem várias 
alternativas viárias - Ponte Marechal Carmona e a Ponte Dr. Mário 
Soares -. -----------------------------------------------------------    
4 – Assim, o seu voto é desfavorável, quer quanto à realização do 
referendo, quer quanto à abertura da Ponte Romana ao trânsito 
automóvel. --------------------------------------------------------- 
5 – Aproveitou a oportunidade para interpelar o Senhor Presidente da 
Câmara quanto à sua posição sobre o assunto. ------------------------ 
-------------------------------------------------------------------- 
De seguida, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco 
António Chaves de Melo, tendo, sobre a matéria, referido o seguinte:- 
1 – A realização de referendos está prevista na democracia 
participativa. ----------------------------------------------------- 
2 – O referendo é um instrumento democrático que nunca foi utilizado 
no nosso concelho, é uma ação de participação cívica, tal como o 
Orçamento Participativo, no qual a Câmara Municipal, permite a 
participação dos cidadãos, na possibilidade de decidir sobre o destino 
de uma parte dos recursos públicos disponíveis da autarquia. -------- 
3 - Consultar as pessoas através do referendo é um exercício de 
democracia, que, a um democrata, não deve criar problemas, porque 
quando se promete que se vai perguntar, tem de se perguntar. -------- 
4 – A realização do referendo, sobre a reabertura da Ponte Romana ao 
trânsito automóvel, fazia parte do programa eleitoral do Partido 
Socialista, devidamente sufragado pelo povo flaviense. --------------    
5 - Sendo sua opinião, que a abertura da Ponte Romana ao trânsito 
automóvel, é uma matéria que deverá merecer a melhor ponderação de 
todos os flavienses. ------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------- 
De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, 
Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo, sobre a matéria, referido o 
seguinte: ---------------------------------------------------------- 
De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, 
Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo, sobre a matéria, referido o 
seguinte: ---------------------------------------------------------- 
1 – Apraz-lhe ver o cumprimento de um compromisso eleitoral, e espera 
que o Senhor Presidente tenha a oportunidade de cumprir, também, todos 
os outros que fez porque é nessa coerência que assenta a credibilidade 
da atividade política. --------------------------------------------- 
2 – Relativamente à proposta de realização do referendo e à pergunta, 
a mesma encontra-se bem formulada e não tem nada a obstar, mas, em sua 
opinião, existe outra matéria que deverá de ser tida em consideração, 
trata-se de uma questão técnica, que a Câmara Municipal deveria 
esclarecer, se a Ponte Romana, suporta a reabertura ao trânsito 
automóvel, qual o desgaste que acarreta o trânsito automóvel, numa 
estrutura como a Ponte Romana e avaliar implicações na segurança e 
conservação do equipamento que temos o dever de preservar. ---------- 
3 – Neste contexto, entende que, deveria ser solicitado um parecer 
técnico a uma entidade idónea que esclarecesse quais as 
implicações/consequências para tal infraestrutura com a circulação 
automóvel, tal parecer técnico deveria ser divulgado e alvo de ampla 
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discussão pública para uma melhor e mais informada ponderação por 
parte da população flaviense. --------------------------------------- 
4 – Vai votar favoravelmente a proposta, por se tratar de um 
compromisso eleitoral. ---------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
De seguida, usou da palavra, o Presidente da Câmara Municipal, tendo, 
sobre a matéria, referido o seguinte: ------------------------------- 
1 – No que diz respeito à questão técnica, o Município de Chaves, no 
pretérito mês de abril, procedeu à contratualização de uma prestação 
de serviços para a inspeção de 29 obras de arte no Concelho, entre as 
quais a Ponte Romana. ----------------------------------------------- 
2 – Face ao relatório avaliação que a empresa irá apresentar, e caso 
seja necessário solicitar algum esclarecimento adicional, no que 
concerne à Ponte Romana, muito concretamente, pela circulação de 
trânsito automóvel, o mesmo será devidamente solicitado. ------------ 
3 – Para que a Ponte Romana, seja reaberta ao trânsito automóvel, num 
único sentido, deverá haver uma pronúncia popular, clara e expressiva 
por parte da população flaviense. ----------------------------------- 
4 – Este Executivo Municipal não vai ser aventureiro no sentido de 
abrir a Ponte Romana ao trânsito automóvel, se alguma questão de 
segurança for suscitada, no relatório técnico solicitado. ----------- 
5 – O Presidente da Câmara Municipal de Chaves é claramente a favor 
da realização do referendo, de forma a permitir a participação cidadã 
num assunto relevante para os flavienses. No que diz respeito à sua 
opinião pessoal, considera que este não é o momento apropriado para a 
expressar. --------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto 
contra do Senhor Vereador do Partido Social Democrata, João Carlos 
Alves Neves e quatro votos a favor dos restantes membros deste órgão, 
aprovar a proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. - 
-------------------------------------------------------------------- 
De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 
apreciação, usou da palavra, Senhor Vereador do Partido Social 
Democrata, João Carlos Alves Neves, tendo apresentado, a seguinte 
declaração de voto: ------------------------------------------------- 
“Vota contra a realização do referendo, por o achar inusitado e sem 
consistência, tanto mais que a Ponte Romana, é um monumento nacional, 
e como tal deve ser preservado. ------------------------------------- 
Em sua opinião, atualmente, não se justifica a circulação automóvel 
na Ponte Romana, embora compreenda e respeite a posição do Senhor 
Presidente, uma vez que a realização do referendo, fazia parte do 
programa eleitoral do Partido Socialista.” -------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 
Presidente da Câmara Municipal, tendo, sobre a matéria, referido o 
seguinte: ---------------------------------------------------------- 
1 – Esta proposta dá tradução a um dos compromissos eleitorais, 
sufragado pelos flavienses. ----------------------------------------- 
2 - Trata-se da primeira oportunidade que os flavienses vão ter numa 
lógica de democracia participativa, de se poderem expressar quanto a 
uma decisão importante para organização e estruturação viária da nossa 
cidade e de conhecer o pensamento e a vontade coletiva. ------------ 
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-------------------------------------------------------------------- 
Regista-se a entrada do Vereador do Partido Social Democrata, Senhor 
Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, iniciando a sua participação 
na reunião quando eram 14:40 horas. --------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 

 
 
2.2. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS NO PARQUE 
EMPRESARIAL DE CHAVES – PARQUE DE ATIVIDADES E PLATAFORMA LOGÍSTICA 
INTERNACIONAL DO VALE DO TÂMEGA -. MEDIDA EXCECIONAL DE APOIO ÀS 
EMPRESAS NO COMBATE AOS EFEITOS NEGATIVOS DA COVID-19 NA ECONOMIA 
LOCAL. PROPOSTA N.º 42/GAP/2020. ------------------------------------ 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Antecedentes e justificação ------------------------------------- 
1. A assembleia municipal de Chaves, em sessão ordinária de 15 de 
fevereiro de 2017, aprovou a medida de incentivo à fixação de empresas 
no concelho de Chaves, consubstanciada na redução para €1,00/m2 do 
preço de venda dos lotes do Parque Empresarial de Chaves – Loteamento 
do Parque de Atividades e Loteamento da Plataforma Logística 
Internacional do Vale do Tâmega -, e que se encontravam disponíveis 
para alienação, nos termos da Proposta Nº 16/GAP/2017, aprovada pelo 
executivo camarário em sua reunião ordinária realizada no passado dia 
3 de fevereiro de 2017. --------------------------------------------- 
2. Tal medida veio a ser renovada por deliberação camarária de 15 
de fevereiro de 2018, devidamente sancionada pela assembleia 
municipal, em sua sessão de 28 de fevereiro de 2018, nos termos da 
Proposta Nº 6/GAP/2018, tendo, ainda, sido extensiva às parcelas 
autónomas resultantes da operação urbanística de loteamento titulada 
pelo Alvará de Loteamento nº 1/2007 – “Plataforma Logística 
Internacional do Vale do Tâmega”, mais concretamente as parcelas A e 
E, por deliberação dos órgãos municipais – Câmara e Assembleia – de 
14 e 27 de junho de 2018, respetivamente, nos termos da Proposta Nº 
42/GAP/2018. ------------------------------------------------------- 
3. Tal medida de incentivo à fixação de empresas no Concelho, visando 
a defesa e dinamização da economia local, muito concretamente, o 
combate à desertificação e ao apoio à criação de emprego, através do 
aumento da competitividade do Concelho de Chaves face aos Municípios 
vizinhos e do litoral, quer através do preço de alienação e de locação 
dos lotes, quer através das excelentes condições de acessibilidade a 
Espanha e, consequentemente, à Europa, tiveram o sucesso desejado, 
mediante o acréscimo da alienação de lotes e terrenos que se traduz 
numa ocupação de 77,5%, daquela área empresarial. ------------------- 
4. Tais medidas de apoio à economia local, revestem-se, pela sua 
natureza, de um caráter excepcional e temporário, continuando em vigor 
as condições constantes do Regulamento do Parque de Atividades de 
Chaves, aprovado pelo órgão executivo municipal em sua reunião de 
quinze de dezembro de dois mil e cinco e pelo órgão deliberativo 
municipal em sua sessão de vinte e oito de dezembro de dois mil e 
cinco, bem como do Regulamento da Plataforma Logística Internacional 
do Vale do Tâmega, aprovado pela Câmara Municipal em sua reunião de 
dois de fevereiro de dois mil e seis, e pela Assembleia Municipal em 
sua sessão de vinte e dois de fevereiro de dois mil e seis, tendo 
ambos os normativos sido alterados por deliberações daqueles órgãos 
municipais, respetivamente, de dois e vinte e seis de abril de dois 
mil e doze, particularmente no que concerne aos prazos administrativos 
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para a concretização das operações urbanísticas de edificação, nos 
lotes adquiridos, bem assim para o respetivo início da atividade. --- 
5. Neste enfoque, face à resposta positiva dos agentes económicos 
privados às políticas, adotadas pelo Município de Chaves, que se 
traduziram num aumento das aquisições dos lotes/terrenos e na referida 
taxa de ocupação do Parque Empresarial de Chaves, o certo é que num 
cenário anunciado, e já verificado, de recessão da economia global e, 
em particular, da economia nacional, em consequência da pandemia da 
Covid-19, os prazos definidos para a concretização dos projetos nos 
lotes e ou terrenos adquiridos no Parque Empresarial de Chaves, tornam-
se manifestamente insuficientes, dado terem sido definidos para 
contexto económico de normalidade, não compaginável com todas as 
restrições ao desenvolvimento da atividade económica em geral, que se 
verificaram desde a declaração do estado de emergência, aprovado pelo 
Decreto do Presidente da República, nº 14-A/2020, de 18 de março e 
posteriores renovações. --------------------------------------------- 
6.  O processo de desconfinamento teve início a 30 de abril de 2020, 
mediante a declaração de calamidade, decretada pelo Governo, ao abrigo 
da Lei de Bases da Proteção Civil, através da Resolução do Conselho 
de Ministros nº 33-A/2020, a qual definiu um conjunto de regras de 
levantamento gradual das suspensões e interdições decretadas durante 
o estado de emergência, a qual tem vindo a ser renovada, aligeirando 
as restrições, por diversas fases, em vista ao regresso gradual da 
atividade económica, mediante a avaliação do quadro epidemiológico, 
sanitário, social e económico no território nacional. --------------- 
7. Contudo, pese embora tal retomar gradual da atividade económica, 
ao Município de Chaves têm chegado manifestações informais, dos 
agentes económicos privados, de grande dificuldade no cumprimento das 
obrigações contratualmente assumidas, aquando das aquisições dos lotes 
e ou terrenos, para instalação das suas empresas no Parque Empresarial 
de Chaves, mais concretamente no que concerne ao cumprimento dos prazos 
para apresentação dos projetos urbanísticos para efeitos de 
licenciamento, junto dos serviços respetivos deste Município, e no que 
concerne aos prazos respeitantes à concretização das correspondentes 
operações urbanísticas de edificação e ao início da respetiva 
atividade, fruto de todas as restrições e limitações que se vivem no 
país, e também no estrangeiro, particularmente na União Europeia, no 
âmbito da pandemia Covid-19, desde março de 2020, e cujo incumprimento 
pode colocar em crise a concretização dos aludidos projetos, com os 
inerentes reflexos negativos na economia local. --------------------- 
8. Assim, em vista à proteção da economia local e ao reforço das 
medidas tendentes à mitigação dos efeitos nefastos provocados pela 
doença Covid-19, quer para as famílias, quer para as empresas, já 
adotadas pelo Município de Chaves, e constantes da Proposta Nº 
18/GAP/2020, aprovada pela câmara municipal em sua reunião ordinária 
do passado dia 14 de abril de 2020, devidamente sancionada pela 
assembleia municipal, em sua sessão de 30 de abril de 2020, impõe-se 
robustecer aquelas medidas, mediante a adoção de uma medida temporária 
e excepcional de proteção à concretização dos projetos tendentes à 
instalação de empresas previstos para os lotes industriais e ou 
terrenos, adquiridos e a adquirir, no Parque Empresarial de Chaves, 
mediante a suspensão dos prazos, para o efeito, por um período 
sensivelmente de um ano, dando-se continuidade à medida de apoio à 
fixação de empresas no Parque Empresarial de Chaves, reforçando-a, por 
esta via. ----------------------------------------------------------- 
II – Proposta em sentido estrito ------------------------------------ 
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Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e à luz do disposto 
no nº2, do Artigo 235º, da Lei Fundamental e da alínea k), do nº2, do 
Artigo 25º e da alínea ff), do nº1, do Artigo 33º, ambos do Anexo I, 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e posteriores Declarações de 
Retificação e alterações, tomo a liberdade de propor ao executivo 
camarário a aprovação da seguinte proposta: ------------------------- 
a) Aprovar, para vigorar até ao final do primeiro semestre do próximo 
ano, mais concretamente até 30 de junho de 2021, como medida 
excepcional e temporária, de combate e mitigação dos efeitos negativos 
da  Covid-19 na economia local, a suspensão dos prazos administrativos 
relativos aos pedidos de licenciamento, execução e conclusão das 
operações urbanísticas de edificação e início de atividade das 
empresas adquirentes de lotes e ou terrenos no Parque Empresarial de 
Chaves – Loteamento do Parque de Atividades e Loteamento da Plataforma 
Logística Internacional do Vale do Tâmega -; ------------------------ 
b) Que tal suspensão de prazos abranja as obrigações contratuais 
decorrentes dos contratos de compra e venda dos lotes e ou terrenos 
do Parque Empresarial de Chaves, que se encontram em vigor, 
respeitantes aos prazos de apresentação de pedido de licenciamento, 
de execução e conclusão da operação urbanística de edificação e do 
início de atividade, bem assim os que vierem a ser celebrados até 30 
de junho de 2021, reiniciando-se ou iniciando-se a contagem dos prazos, 
a partir desta data, nos termos dos respetivos contratos de compra e 
venda e Regulamentos em vigor; -------------------------------------- 
c) Por fim, caso a presente proposta seja aprovada, que a mesma seja 
sujeita à apreciação, discussão e votação do órgão deliberativo 
municipal, para efeitos do disposto na alínea i), do nº1, do Artigo 
25º, do Anexo I, à supra citada Lei nº 75/2013. --------------------- 
Chaves, 16 de junho de 2020. ---------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal ------------------------------------ 
Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. ----------- 
 
 
3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 
 
 
4. FREGUESIAS 
 
 

II 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 
 
1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DE QUEDA 
DE UMA ÁRVORE; VIATURA NISSAN KUBISTAR F11GAF, MATRÍCULA 34-HN-67; 
JOSÉ MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 
100/DAG/2020.------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Enquadramento -------------------------------------------------- 
1. Na sequência da Informação/Proposta n.º 9/DROTDU/2020, a Divisão de 
Recursos Operacionais informou sobre a ocorrência, no dia 19 de 
dezembro de 2019, pelas 03h20, de um sinistro consubstanciado na queda 
de uma árvore (cedro), localizada no espaço verde contíguo ao Posto 
de Turismo de Vidago, situada à face da Estrada Nacional n.º 2, tendo 
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atingido uma viatura estacionada no local, muito concretamente, o 
veículo modelo Nissan Kubistar F11GAF, com a matrícula 34-HN-67, 
propriedade de  José Manuel Rodrigues dos Santos. ------------------- 
2. A Informação, atrás mencionada, está acompanhada de orçamento no 
valor de 942€, de relatório de serviço produzido pela Guarda Nacional 
Republicana, instruído com registos fotográficos, bem como de 
documentação relativa à viatura danificada e respetivo seguro. ------ 
3. Considerando a estratégia superiormente aprovada, em matéria de 
processos atinentes ao apuramento da existência de eventual 
responsabilidade civil do Município de Chaves, o presente assunto foi 
enviado para a DRO, em vista a que tal unidade orgânica se pronunciasse 
sobre os factos relatados, bem como as causas que deram origem aos 
danos peticionados, isto é, se as mesmas tiveram na sua génese alguma 
conduta ou omissão deste Município ou se, contrariamente, tiveram a 
sua génese em circunstâncias excecionais e imprevisíveis, fora do 
controlo da Autarquia, e que os danos ocorreriam independentemente da 
intervenção dos serviços. ------------------------------------------ 
4. Através da Informação n.º 42/DROTDU/2020, produzida no dia 20 de 
fevereiro de 2020, a Divisão de Recursos Operacionais veio prestar os 
esclarecimentos solicitados, tendo concluído, relativamente às causas 
do sinistro seguinte: --------------------------------------------- 
“(…) Embora os Cedros sejam árvores que apresentam alguma debilidade 
natural na constituição da sua madeira, quando expostos a forças 

maiores exercidas por ventos fortes, revelando muitas vezes rotura ao 

nível de seus troncos, no caso concreto desta árvore, a existir 

efetivamente uma ferida com cavidade acentuada ao nível do tronco, é 

natural que quando exposta a intempérie que se fez sentir na madrugada 

de dia 19 de dezembro, a árvore sofresse rotura de seus tecidos em 

degradação ao nível dessa ferida, o que terá provavelmente provocado 

a queda da parte de cima do tronco e da copa sobre a viatura acidentada. 

Não podendo a Autarquia garantir que mesmo se tratando de uma árvore 

totalmente saudável, não ocorreria qualquer rutura ao nível de sua 

estrutura, é um facto que a existência dessa cavidade terá aumentado 

grandemente sua fragilidade a ventos fortes e que seria expectável 

essa rotura poder acontecer, situação que poderia ter sido evitada com 

uma análise prévia do problema e medidas de abate da árvore.” ------- 
5. Sendo certo que resulta, ainda, da Informação, supra, referida, que 
a existência de uma ferida com cavidade no tronco do Cedro já tinha 
sido sinalizada pela Junta de Freguesia de Vidago. ------------------ 
6. Assim, partindo do quadro factual, acima, revisitado, cumpre-me 
informar o seguinte: ----------------------------------------------- 
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. ------------ 
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3. A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que 
se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos 
os seguintes pressupostos, a saber:  -------------------------------- 
-  A prática, através de órgão ou agente, de um ato ilícito (positivo 
ou omissivo), no exercício de funções públicas ou por causa delas; - 
-  Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa; ---------------- 
-  Que desse ato tenham resultado prejuízos; ----------------------- 
-    Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo 
ou dano. ------------------------------------------------------------ 
4. De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que “aquele que, 
com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou 
qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica 
obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação “. 
5. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 
são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 
órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 
constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 
técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de 
direitos ou interesses legalmente protegidos. ---------------------- 
6. Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e 
agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina 
que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja 
razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um 
titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. -------- 
7. No entanto, a culpa não tem de ser avaliada segundo elevados padrões 
de competência técnica, de profissionalismo ou de eficiência, mas 
segundo o que seria normalmente exigível, nas circunstâncias do caso, 
para quem detém a qualidade de titular de órgão administrativo ou de 
funcionário, segundo o disposto no n.º 1, do artigo 10º, do Regime da 
Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 
Públicas. ---------------------------------------------------------- 
8. Para tanto, a lei prevê mecanismos de presunção de culpa – com a 
consequente inversão de ónus da prova – no caso de danos derivados da 
prática de actos jurídicos ilícitos, e de danos causados por omissão 
dos deveres de vigilância, previstas nos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 10.º 
do mencionado diploma. --------------------------------------------- 
9. O regime legal, estabelecido no n.º 2, do artigo 10.º, diz respeito 
ao estabelecimento de uma presunção de culpa leve para a prática de 
actos jurídicos ilícitos. ------------------------------------------- 
10. O n.º 3, do artigo 10º, prevê, igualmente, uma presunção de culpa 
leve no caso de incumprimento de deveres de vigilância. ------------ 
11. A admissibilidade desta presunção por aplicação dos princípios 
gerais da responsabilidade civil, implica a remissão para o n.º 1, do 
artigo 493º, do Código Civil. -------------------------------------- 
12. Com efeito, é jurisprudência comum do Supremo Tribunal 
Administrativo, o entendimento de que “é aplicável à responsabilidade 
civil extracontratual das Autarquias Locais, por factos ilícitos 

culposos, a presunção de culpa estabelecida no n.º 1, do artigo 493º, 

do Código Civil, que dispõe que quem tiver em seu poder, coisa móvel 

ou imóvel, com o dever de a vigiar, (…), responde pelos danos, (…), 

salvo se provar que nenhuma culpa da sua parte ou que os danos se 

teriam igualmente produzido ainda que não houvesse culpa sua”. ------ 
13. Esta posição foi introduzida, ainda que referindo a legislação 
anterior, pelo Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 03 de 
Março de 1998, onde se defende que a presunção do n.º 1, do artigo 
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493º, do Código Civil, é aplicável à responsabilidade civil 
extracontratual do Estado e demais entes públicos. ----------------- 
14. Nestes termos, o dever de indemnização por danos causados por 
coisas sobre as quais impenda um dever de vigilância deverá ser 
equacionado no âmbito das omissões ilícitas aplicando-se o regime de 
inversão do ónus da prova, em correspondência com a lei civil, pois, 
nos termos do n.º 1, do artigo 493º, do Código Civil, presume-se a 
culpa de quem tem a obrigação de vigiar a coisa suscetível de causar 
danos, ou seja, de quem possui a coisa, por si ou em nome de outrem, 
desde que possa exercer sobre ela o controlo físico.---------------- 
15. Neste contexto, a situação ora em análise subsume-se num problema 
de responsabilidade civil extracontratual, pela prática de um facto 
ilícito traduzido na omissão de conduta por parte do Município, dado 
que impendem sobre o mesmo deveres de vigilância e manutenção do 
património arbóreo existente do domínio público municipal. ---------- 
16. Verifica-se, também, a existência de nexo causalidade entre o 
facto e o dano, ou seja, que a ocorrência do incidente e os estragos 
por ele provocados no veículo, em causa, resultaram, direta e 
necessariamente, da queda de uma arvore. ---------------------------- 
17. Assim, compete à Autarquia a prova de que não teve qualquer culpa 
na produção do incidente gerador de danos, bem como de que tomou todas 
as providências necessárias para impedir o acidente ou de que este se 
deveu a caso fortuito ou de força maior, determinante, por si só, do 
evento danoso. ------------------------------------------------------ 
18. Ora, conforme decorre da Informação n.º 42/DROTDU/2020, 
produzida, no dia 20 de fevereiro de 2020, a árvore apresentava 
fragilidades ao nível do tronco, as quais terão concorrido para a 
queda da mesma. ----------------------------------------------------- 
19. Sendo certo que a Divisão de Recursos Operacionais concluiu, 
ainda, o seguinte: -------------------------------------------------- 
“Não podendo a Autarquia garantir que mesmo se tratando de uma árvore 

totalmente saudável, não ocorreria qualquer rutura ao nível de sua 

estrutura, é um facto que a existência dessa cavidade terá aumentado 

grandemente sua fragilidade a ventos fortes e que seria expectável 

essa rotura poder acontecer, situação que poderia ter sido evitada com 

uma análise prévia do problema e medidas de abate da árvore”. ------- 
20. Assim, em face das informações prestadas pela Divisão de Recursos 
Operacionais, e uma vez que se encontra presumida a culpa do Município, 
nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 10º, do Regime de 
Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 
Públicas, com remissão para o n.º 1, do artigo 493º, do Código Civil, 
julgamos, salvo melhor opinião, que se encontram reunidos os 
pressupostos do dever de indemnizar que recai sobre a Autarquia, uma 
vez que, em face do descrito na Informação n.º 42/DROTDU/2020, não é 
possível afastar a referida presunção de culpa. -------------------- 
III – 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: ----------------------------------------------------- 
a) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Chaves, em vista à tomada de 
deliberação consubstanciada no deferimento da pretensão formulada pelo 
interessado, uma vez que decorre, no caso individual e concreto, 
responsabilidade da Autarquia justificadora, a título de 
responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento dos danos 
sofridos pelo mesmo; ------------------------------------------------ 
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b) Para efeitos de apuramento e pagamento do valor associado à 
indemnização pelos danos sofridos na viatura, em causa, deverá o 
presente assunto ser encaminhado para a unidade responsável por 
assuntos desta natureza, no caso, a Unidade Flexível de 2º Grau de 
Gestão Financeira, em vista à ativação do seguro de responsabilidade 
civil junto da respetiva companhia seguradora; ---------------------- 
c) No estrito cumprimento do disposto no art. 114º, do Código do 
Procedimento Administrativo, deverá o interessado ser notificado da 
decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; 
d) Por último, reenvio do presente 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 da Chefe de Divisão de Administração Geral, Dra. Carla 
Negreiro.----------------------------------------------------------- 
Chaves, 3 de junho de 2020.----------------------------------------- 
O Técnico Superior Jurista ----------------------------------------- 
 (Dr. Marcos Barroco) ----------------------------------------------- 
Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRAª. CARLA 
NEGREIRO DE 2020.06.05. --------------------------------------------- 
Concordo. Proceda-se em conformidade com o teor da estratégia 
perfilhada. À consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal.- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.15. -------------------------------------------------------- 
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. --------------------------------------------- 

 
 

III 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

-------------------------------------------------------------------- 
Regista-se a entrada da Vereadora do Partido Socialista, Senhora Eng.ª 
Paula Fernanda da Mota Chaves, iniciando a sua participação na reunião 
quando eram 14:50 horas. -------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 

 
 
1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 
ARRENDAMENTO. TAINAN BEZERRO LOURENÇO INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAC/SHSDPC 
/N.º3/2020---------------------------------------------------------- 
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 1. -------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 
CABUGUEIRA DE 2020.06.01. -------------------------------------------  
Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 
regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 
Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 
DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 03.06.2020. ------ 
Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
 
 
2. PROGRAMA DE APOIO À RENDA – PRORROGAÇÃO. PROCESSO N.º03/2018. 
INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAC/SHSDPC/N.º52/2020-------------------------- 
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 EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 
CABUGUEIRA DE 2020.06.01---------------------------------------------  
Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 
regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 
Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 
DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 03.06.2020. ------ 
Concordo. Proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 
 

3. EXPOSIÇÃO DE OBRAS DE PAULA REGO/REDUÇÃO DO PREÇO DE INGRESSO E 
ENCERRAMENTO DO MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO (MACNA) NO 
DIA DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO/INGRESSO GRATUITO DIA 9 DE JULHO. 
INFORMAÇÃO DCT Nº7/SM Nº3/2020. ------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
No próximo dia 8 de julho será inaugurada no MACNA uma exposição de 

obras de Paula Rego, produzida em parceria com a Fundação de Serralves. 

 A nova mostra irá substituir e ocupar o espaço da exposição “Registos 

De Luz” que integra obras da coleção do Museu Nacional de Arte 

Contemporânea, que encerrará no próximo dia 28 de junho. ------------ 

Considerando que está previsto o início da desmontagem da exposição 

que finda e o início da preparação do espaço para a montagem da nova 

exposição, no próximo dia 29 de junho; ----------------------------- 

Considerando que os trabalhos necessários associados à montagem e 

instalação da nova exposição decorrerão até 8 de julho; ------------- 

Considerando que a execução desses trabalhos inviabiliza a visita do 

público a parte do espaço expositivo do museu; ---------------------- 

Considerando que é justo e adequado reduzirmos o preço do bilhete de 

entrada no museu, nos dias em que decorre a desmontagem, a preparação 

do espaço e a instalação da nova exposição (de 29 de junho a 8 de 

julho), redução essa justificada pelo facto do serviço que prestamos 

também estar diminuído; --------------------------------------------- 

Considerando que é conveniente encerrar o museu no dia 8 de julho 

abrindo somente para se proceder à inauguração da exposição; --------  

Considerando que na inauguração da exposição, dia 8 de julho, só será 

possível acolher um número restrito de pessoas, tendo em conta as 

circunstâncias relacionadas com a pandemia; ------------------------- 

II – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 
Assim, face ao exposto, propõe-se que seja autorizado: -------------- 
-A redução de 50% no preçário de ingresso no MACNA, nos dias que 
medeiam entre o encerramento e inauguração das exposições (de 29 de 
junho a 8 de julho). ------------------------------------------------  
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-O encerramento do museu no dia 8 de julho. ------------------------- 
-A entrada gratuita no Museu, dia 9 de julho (as entradas serão 
sujeitas a marcação prévia para controlar mais facilmente o número de 
pessoas no espaço, de acordo com o estipulado. Os ingressos serão 
considerados por ordem de marcação e só serão válidos após confirmação 
pelos serviços do MACNA. As pessoas que não efetuarem a marcação 
prévia, poderão entrar quando for possível, de forma a não ultrapassar 
a lotação máxima estabelecida) -------------------------------------- 
À consideração superior, ------------------------------------------- 
Chaves, 17 de Junho de 2020 ---------------------------------------- 
O Técnica Superior ------------------------------------------------- 
Agostinho Pizarro -------------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, ENG. CARLOS FRANÇA 
DE 2020.06.17. ------------------------------------------------------ 
Visto. Concordo. À consideração do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Nuno Vaz, que caso concorde deverá submeter o assunto 
à próxima reunião de Câmara. ---------------------------------------- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.17. -------------------------------------------------------- 
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. ----------------------------------------------------------- 

 
 

IV 
PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 
 
-------------------------------------------------------------------- 
Ausentou-se da sala, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor 
Arq. Carlos Augusto Castanheira, não tendo participado na análise, 
discussão e votação do assunto abaixo mencionado. ------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
1. ADENDA À PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES 
HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIO. PROPOSTA N.º 37/GAP/2020. ----- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
Considerando que: --------------------------------------------------- 
1. A Câmara Municipal aprovou na sua reunião ordinária do dia 11 de 
maio de 2020 a proposta 30GAP2020 - atribuição de apoio financeiro às 
Associações Humanitárias de Bombeiros; ------------------------------ 
2. A previsão relativa ao subsídio variável, para assegurar a 
constituição do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais 
(DECIF), foi feita com base no dispositivo que o Comando Distrital de 
Operações e Socorro (CDOS) aprovou para o ano de 2019; -------------- 
3. No dia 26 do corrente mês, o CDOS, informou o serviço municipal de 
proteção civil, que, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 
Florestais (DECIF) para o ano de 2020 teria alterações nas equipas, e 
por consequência, alterações no apoio financeiro variável afeto a cada 
associação humanitária. --------------------------------------------- 
Assim, proponho que a Exma. Câmara delibere: ------------------------ 
Aprovar a alteração da minuta do contrato e respetivos anexos, que se 
consideram fazer parte integrante desta proposta, a realizar com as 3 
Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Município de 
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Chaves enquanto detentoras de Corpos de Bombeiros: AHBV Flavienses, 
AHBV de Salvação Pública e AHBV de Vidago. -------------------------- 
Chaves, 28 de maio de 2020 ------------------------------------------ 
O Presidente da Câmara, --------------------------------------------- 
(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
MINUTA - CONTRATO 2020 ---------------------------------------------- 
Considerando que: --------------------------------------------------- 
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de XXX, através do 
seu Corpo de Bombeiros, é nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil 
(artigo 46º da Lei nº 27/2006, de 03 de junho, na sua atual redação), 
um agente de proteção civil, de acordo com as suas atribuições 
próprias; ---------------------------------------------------------- 
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de XXX, no âmbito 
dos fins que prossegue, para além da sua disponibilidade permanente 
para o Sistema de Proteção Civil em geral e o Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Chaves em particular, presta os mais variados 
serviços de cariz social às populações e instituições abrangidas na 
sua área de atuação própria, constituindo a sua existência e 
operacionalidade um fator de segurança para as populações que serve; 
Este tipo de associações vive do voluntariado e da boa vontade de 
todos aqueles a quem serve, logo, com enormes dificuldades financeiras 
para cumprir o seu desiderato; -------------------------------------- 
Nos termos da alínea u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, compete à Câmara Municipal, “Apoiar atividades de 
natureza social, …ou outra de interesse para o município, … “; ------ 
Neste desiderato é celebrado o presente contrato, nos termos da alínea 
u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 
com o artigo 5º, nº 4, alínea c) do Decreto – Lei nº 18/2008, de 29 
de Janeiro, na sua redação atual, que se regerá pelas cláusulas 
seguintes: --------------------------------------------------------- 
MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva nº 501275551, com sede na Praça 
de Camões, 5400-150 Chaves, representado pelo Exmo. Senhor Nuno Vaz 
Ribeiro, que outorga na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Chaves, conforme deliberação de XX/XX/XXXX, designado por primeiro 
outorgante, -------------------------------------------------------- 
E ------------------------------------------------------------------ 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de XXXX, com sede em 
xxx, representada pelo seu Presidente da Direção, xxxx, pessoa 
coletiva nº xxx, designada por segunda outorgante. ------------------ 
Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 
Objeto ------------------------------------------------------------- 
O presente contrato tem por objeto a concessão de um apoio financeiro 
à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de xxx, para o 
funcionamento do seu Corpo de Bombeiros no ano de 2020, por forma a 
permitir uma melhor operacionalidade e eficiência no socorro e na 
proteção de pessoas e bens, quer na sua área de atuação própria, quer 
ainda fora desta, quando acionados pelas entidades competentes, e 
ainda quando solicitados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil 
(adiante SMPC) de Chaves, para a integração de operações de divulgação, 
promoção, formação, prevenção e/ou socorro no âmbito da Proteção 
Civil, para reforço e apoio aos restantes Corpos de Bombeiros do 
Concelho, permitindo assim alcançar maiores níveis de segurança e de 
resposta operacional integrada na Proteção Civil do Município. ------ 
Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 
Apoio financeiro fixo ----------------------------------------------- 
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1. O apoio financeiro fixo a prestar à Segunda Outorgante, é no valor 
de 35.000,00€ (trinta e cinco mil euros), visa apoiar as corporações 
de bombeiros para a execução das obrigações previstas na cláusula 5.ª 
deste contrato. ----------------------------------------------------- 
2. O pagamento do apoio referido no número anterior será efetuado em 
duas prestações, sendo que a primeira será paga no mês da assinatura 
do presente contrato e a segunda durante o mês de setembro. --------- 
3. Para efeitos do disposto no número 2, a Segunda Outorgante deverá 
apresentar, ao Serviço Municipal de Proteção Civil, até ao fim do mês 
de fevereiro do ano seguinte, um relatório da sua atividade referente 
à execução do presente contrato, acompanhado dos documentos 
comprovativos da realização das despesas, bem como quaisquer outros 
elementos que lhe sejam solicitados. -------------------------------- 
Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 
Apoio financeiro extraordinário ------------------------------------- 
1. O apoio financeiro extraordinário a prestar à Segunda Outorgante, 
é no valor de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros), visa apoiar as 
corporações de bombeiros para fazer face às despesas relacionadas com 
o combate à pandemia COVID-19, designadamente equipamentos de proteção 
individual (EPIs), ações de desinfeção urbana e acréscimo de custos 
com recursos humanos. ----------------------------------------------- 
2. O pagamento do apoio referido no número anterior será efetuado de 
uma só vez, no mês da assinatura do presente contrato. -------------- 
Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 
Apoio financeiro variável ------------------------------------------- 
1. Durante o ano de 2020 deverão ocorrer reuniões no sentido de definir 
um apoio financeiro variável a prestar à Segunda Outorgante, tendo com 
base critérios de distribuição como: área territorial, população 
abrangida, incêndios urbanos ou industriais, incêndios rurais, 
abastecimento de água às populações, e outras ocorrências de 
emergência. -------------------------------------------------------- 
2. O pagamento do apoio referido no número anterior será efetuado com 
base nos dados operacionais (SITREP) trimestrais da Autoridade 
Nacional de Proteção Civil (ANPC), Comando Distrital de Operações de 
Socorro de Vila Real (CDOS Vila Real) e dados enviados pelas 
Associações Humanitárias. ------------------------------------------- 
3. Que do apoio financeiro variável global estabelecido na presente 
cláusula sairá a verba para financiamento da contratação e 
funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente (EIP’s) no 
Município de Chaves e o apoio para assegurar a constituição do 
Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) na 
época mais vulnerável à ocorrência de incêndios florestais. --------- 
Cláusula 5ª --------------------------------------------------------- 
Obrigações da Segunda Outorgante ------------------------------------ 
1. Da atribuição do apoio financeiro referido nas cláusulas anteriores 
decorre a obrigação para a Segunda Outorgante, de manter uma resposta 
de prontidão operacional (quer em equipamentos, quer em meios humanos) 
para intervenção em toda a área do Município, para operações de 
prevenção consideradas pela Câmara Municipal de Chaves e pelo Serviço 
Municipal de Proteção Civil de Chaves de interesse para o Município e 
ainda de interesse para a defesa de pessoas e bens. ----------------- 
2. A Associação, através do seu Corpo de Bombeiros, obriga-se a 
notificar de imediato por SMS o Serviço Municipal de Proteção Civil, 
para os números a indicar por este, num máximo de 8, onde se inclui 
obrigatoriamente o respetivo Presidente de Junta de Freguesia, das 
ocorrências relevantes, nomeadamente, sem prejuízo de outros a 
considerar: -------------------------------------------------------- 
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a) Incêndios urbanos e industriais; ------------------------------- 
b) Incêndios rurais, não circunscritos, logo que atinjam 1 hora de 
duração; ----------------------------------------------------------- 
c) Acidente com feridos graves; ----------------------------------- 
d) Acidente rodoviário com vítimas; ------------------------------- 
e) Aberturas de porta com socorro; -------------------------------- 
f) Inundações ou cheias causadas por intempérie; ------------------ 
g) Iminência de rotura de açude ou barragem; ---------------------- 
h) Deslizamento de terras sobre habitações, vias ou infraestruturas 
hidráulicas; ------------------------------------------------------- 
i) Situações que obriguem ao corte de vias; ----------------------- 
j) Transporte de água para abastecimento das populações; ---------- 
k) Desinfeção e higienização de espaços e vias públicas; ---------- 
l) Prevenção e atuação em situações meteorológicas adversas ligadas 
a gelo o ou neve; --------------------------------------------------- 
m) Outras consideradas relevantes; -------------------------------- 
3. A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, obriga-se ainda, 
a apresentar, os elementos a seguir designados: --------------------- 
a) O relatório de atividades e contas do exercício do ano transato, 
assim que devidamente aprovado na Assembleia Geral da Associação; --- 
b) Plano de Atividades e Orçamento para o corrente ano, antes da 
formalização do contrato. ------------------------------------------- 
Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 
Incumprimento ------------------------------------------------------ 
Sem prejuízo da possibilidade de suspensão ou de resolução do contrato, 
o incumprimento das obrigações previstas neste contrato poderá 
determinar o ajustamento, cancelamento ou devolução do apoio 
concedido. --------------------------------------------------------- 
Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 
Revogação ---------------------------------------------------------- 
1. O presente contrato poderá ser revogado, a qualquer momento, por 
acordo das partes. -------------------------------------------------- 
2. A revogação não pode revestir forma menos solene do que a do 
contrato. ---------------------------------------------------------- 
Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 
Modificação -------------------------------------------------------- 
1. Poderá haver lugar à modificação do contrato: -------------------- 
a) Quando as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão 
tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde que se 
verifiquem as condições previstas no artigo 312º do CCP; ------------ 
b) Por razões de interesse público decorrentes de necessidades novas 
ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes. ------------ 
2. A modificação obedece ao mesmo formalismo legal previsto para a 
celebração deste contrato. ------------------------------------------ 
Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 
Acompanhamento ----------------------------------------------------- 
O Primeiro Outorgante acompanhará e fiscalizará o cumprimento deste 
contrato e verificará da sua execução através dos seus serviços. ---- 
Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 
Dúvidas interpretativas --------------------------------------------- 
As dúvidas interpretativas ocorridas na execução deste contrato serão 
resolvidas pela Câmara Municipal de Chaves. ------------------------- 
Cláusula 11ª -------------------------------------------------------- 
Vigência ----------------------------------------------------------- 
O presente contrato produz efeitos para o ano de 2020. -------------- 
ASSINADO em nome dos outorgantes, pelas pessoas que abaixo apõem a sua 
assinatura, cada uma delas com as competências necessárias ao ato. -- 
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Chaves, ___ XXXX de 2020 -------------------------------------------- 
Pelo primeiro outorgante, ------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------- 
Pelo segundo outorgante, -------------------------------------------- 
O Presidente da Direção, -------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
ANEXO I 
DISTRIBUIÇÃO DO APOIO FINANCEIRO FIXO – ANO 2020 
Verba anual: 105.000,00€ 

DISTRIBUIÇÃO DE VERBA Total da verba 

Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários Flavienses 35.000,00€ 

Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública 35.000,00€ 

Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Vidago 35.000,00€ 

 105.000,00€ 

-------------------------------------------------------------------- 
ANEXO II 
DISTRIBUIÇÃO DO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO – ANO 2020 
Verba anual: 21.500,00€ 

DISTRIBUIÇÃO DE VERBA Total da verba 

Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários Flavienses – aquisição de 
EPIs 

7.500,00€ 

Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública – 
aquisição de EPIs 

7.500,00€ 

Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Vidago – aquisição de 
EPIs 

7.500,00€ 

 21.500,00€ 

-------------------------------------------------------------------- 
ANEXO III 
DISTRIBUIÇÃO DO APOIO FINANCEIRO VARIÁVEL – ANO 2020 
Verba anual: 140.175.06€ 

DISTRIBUIÇÃO DE VERBA 
 
Total da verba 

Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários Flavienses - EIP 34.215,02€ 

Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários Flavienses – DECIF (1) 20.240,00€ 

Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública - EIP 34.215,02€ 

Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública – 
DECIF (2) 

4.600,00€ 

Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Vidago - EIP 34.215,02€ 

Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Vidago – DECIF (3) 12.690,00€ 

Critérios variáveis 0,00€ 

 140.175,06€ 

OBS: Proposta 65/GAP/2019 – protocolos de contratação e funcionamento 
das equipas de intervenção permanente (EIP) e proposta 5/PC/2019 – 
protocolo de cooperação para apoio à constituição do dispositivo 
especial de combate a incêndios florestais (DECIF). ----------------- 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FLAVIENSES – DECIF (1) Total da verba 
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Julho 6.820,00€ 

Agosto 6.820,00€ 

Setembro 6.600,00€ 

 20.240,00€ 

-------------------------------------------------------------------- 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SALVAÇÃO PÚBLICA – 
DECIF (2) 

Total da verba 

Julho 1.550,00€ 

Agosto 1.550,00€ 

Setembro 1.500,00€ 

 4.600,00€ 

-------------------------------------------------------------------- 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIDAGO – DECIF (3) Total da verba 

Julho 4.295,00€ 

Agosto 4.245,00€ 

Setembro 4.150,00€ 

 12.690,00€ 

-------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. ----------- 

 
 

-------------------------------------------------------------------- 
Regista-se a entrada na sala, do Vereador do Partido Social Democrata, 
Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, retomando a sua 
participação na presente reunião. ----------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 

 
 

2. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À “LIGA DOS AMIGOS DO 
HOSPITAL   DISTRITAL DE CHAVES”. PROPOSTA N.º 38/GAP/2020. ---------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 
A Liga dos Amigos do Hospital Distrital de Chaves, veio através dos 
ofícios registados no Serviço de Expediente Geral com os nºs 5434 e 
6265, datados de 15 de maio e 4 de junho, solicitar o habitual apoio 
da autarquia, na concretização das ações previstas no seu Plano de 
Atividades para o ano 2020. ----------------------------------------- 
Como é do conhecimento de todos, a comparticipação financeira 
atribuída a esta instituição, resulta, da divisão pelas quatro Câmaras 
Municipais da área de influência do Hospital Distrital de Chaves, em 
partes proporcionais, dos valores transferidos no âmbito do Fundo de 
Equilíbrio Financeiro. ---------------------------------------------- 
Considerando que no ano em curso, a comparticipação do Município de 
Chaves é de 4.000,00€ (quatro mil euros), conforme documento em anexo. 
Considerando a atividade que continua a ser levada a cabo pela Liga, 
nomeadamente no apoio a doentes carenciados de bens materiais, como 
medicamentos, próteses oculares e ortopédicas, transporte de doentes, 
vestuário, etc.; ---------------------------------------------------- 
Considerando o inequívoco apoio que esta instituição presta a pessoas 
que em ambiente hospitalar de internamento, não têm qualquer género 
de acompanhamento; -------------------------------------------------- 
Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 
pelo disposto na alínea u), do número 1, do artigo 33º, do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, pode, legalmente, o executivo 
municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 
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legalmente existentes, nomeadamente no apoio a atividades de interesse 
municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa, ou 
outra. ------------------------------------------------------------- 
II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 
Atendendo às razões expostas, sou de submeter à aprovação do executivo 
camarário a seguinte proposta: -------------------------------------- 
• Apoiar financeiramente a “Liga dos Amigos do Hospital Distrital 
de Chaves”, no montante de 4.000,00€ (quatro mil euros); ------------ 
• Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 
entidade peticionária; ---------------------------------------------- 
• Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 
liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 
Municipal; --------------------------------------------------------- 
• Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à 
Divisão de Administração Geral para ulterior operacionalização; ----- 
• A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 
rubrica: 04.07.01.99 ------------------------------------------------ 
• Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos 
em Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 
Divisão Financeira.  ------------------------------------------------ 
Chaves, 12 de junho de 2020 ----------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------- 
(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. ----------- 
 
 
3. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADE DESPORTIVA. 
PROPOSTA Nº 40/GAP/2020. -------------------------------------------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Justificação ---------------------------------------------------- 
Considerando o pedido de apoio financeiro, para o ano de 2020, 
solicitado ao Município, pela entidade sedeada no concelho de Chaves, 
a seguir identificada: ---------------------------------------------- 
NATAÇÃO CLUBE DE CHAVES, Número de Identificação Pessoa Coletiva 
502 703 288, com sede em Chaves – Apartado 64, solicitou apoio para 
as atividades elencadas no Plano de Atividades. --------------------- 
Considerando que os apoios financeiros solicitados têm em vista a 
concretização de atividades e ações de caráter desportivo geradoras 
de dinâmicas benéficas para a população, pelo seu inquestionável 
contributo para o bem-estar físico e para o convívio da população; -- 
Considerando a dinâmica que estas associações trazem à cidade, através 
da organização de campeonatos/torneios nas diversas categorias; ----- 
Considerando que estes clubes são promotores de atividades 
desportivas, recreativas e de convívio social, ao nível da formação 
de crianças e jovens, atuando positivamente na ocupação dos seus tempos 
livres, e por sua vez, imprimindo hábitos e motivações para a prática 
desportiva continuada; ---------------------------------------------- 
Considerando que estas entidades desportivas em muito contribuem para 
o desenvolvimento físico e intelectual dos seus atletas; ------------ 
Considerando que face ao atual estado de emergência sanitária, vivido 
nos meses de março, abril e maio, que determinou o encerramento das 
piscinas, o qual impossibilitou a realização de práticas de natação, 
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tendo como consequência a diminuição de receitas para as associações 
supra identificadas; ------------------------------------------------ 
Considerando que os apoios às entidades em referência se enquadram no 
Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 
Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado 
pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado 
pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 
abril de 2015; ------------------------------------------------------ 
Considerando que no uso das competências determinadas pelo disposto 
na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar apoiar 
atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 
recreativa ou outra de interesse para o município; ------------------ 
Considerando que o contrato programa de desenvolvimento desportivo, a 
celebrar com as associações, está excluído do âmbito de aplicação do 
Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 
previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo, no entanto, 
sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 
Artigo 1º A do CCP; ------------------------------------------------- 
No cumprimento do Artigo 290º. A do CCP é designado gestor do contrato, 
o Técnico Superior Maciel Duque, competindo-lhe em traços gerais, 
acompanhar permanentemente a boa execução do contrato programa. ----- 
II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 
Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 
aprovação do executivo camarário a seguinte proposta: --------------- 
a) Que seja apoiada a instituição constantes do mapa anexo, com o 
valor nele especificado, com a menção que o valor de acréscimo 
(2.000,00 €) em relação ao ano de 2019, são a título extraordinário, 
por forma a mitigar os impactos negativos da Pandemia - COVID 19; --- 
b) Simultaneamente, que seja aprovada a minuta do contrato-programa 
de desenvolvimento desportivo a celebrar com as entidades, conforme 
documentos anexos a esta proposta, devendo ser legitimado o Presidente 
da Câmara Municipal a outorgar, em representação do Município, os 
referidos documentos; ----------------------------------------------- 
c) Caso o presente Proposta seja aprovada nos termos acima 
enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 
- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 
como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 
na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- 
- Dar inteiro cumprimento ao estabelecido no artigo 27º. Do Decreto-
Lei 273/2009, em matéria de publicitação dos contratos-programa que 
vierem a ser celebrados; -------------------------------------------- 
- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; --- 
d) Remeter a presente proposta ao Departamento de Coordenação Geral 
para ulterior operacionalização; ------------------------------------ 
e) A presente proposta tem cobertura orçamental através da rubrica 
mencionada no quadro anexo. Em conformidade com a LCPA - Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso, anexam-se à presente informação 
documentos contabilísticos da Divisão Financeira. ------------------- 
Chaves, 15 de junho de 2020 ----------------------------------------- 
O Presidente da Câmara ---------------------------------------------- 
(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
 

Quadro Sinótico 
Anexo à Proposta nº  40/GAP/2020 
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Apoio Financeiro Classificação Económica 

 
4.000,00 

 
04.07.01.01  

 

-------------------------------------------------------------------- 
MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ----------- 
Entre: ------------------------------------------------------------- 
Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 
legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 
Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 
Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 
em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 
de … de ……… de 2020; ------------------------------------------------ 
E ------------------------------------------------------------------ 
Segundo: …………………….., com o NIPC………………, com sede na ……………………………em……………, 
neste ato legalmente representada por ……………….., (estado civil), 
residente em………….,  titular do Cartão de Cidadão nº……………….., válido 
até …………….., com poderes para o ato conferidos por deliberação da 
…………… de ………………………… ------------------------------------------------- 
Considerando que, por deliberação camarária, de …/…/2020, foi aprovada 
a Proposta nº 40/GAP/2020, consubstanciada na comparticipação 
financeira a Associações/Entidades de caráter desportivo, sedeadas no 
Concelho de Chaves, referente ao ano económico de 2020; ------------- 
Nos termos dos artigos 46º e 47º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro 
(Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 
associativismo desportivo e com o regime dos contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 
de outubro, em conjugação com o disposto na alínea f), do nº2, do art. 
23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro,  é celebrado o presente Contrato-Programa 
de Desenvolvimento Desportivo, o qual se rege de acordo com o disposto 
nas cláusulas seguintes: -------------------------------------------- 
Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 
(Objeto) ----------------------------------------------------------- 
Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira – 
Apoio ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 
Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o …………………., apresentou e 
este Município, referente ao ano 2020, na prática de atividades 
desportivas e recreativas, cujo Plano de Atividades se anexa a este 
contrato-programa. ------------------------------------------------- 
Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 
(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 
O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-
programa produz efeitos no presente ano de 2020. -------------------- 
Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 
(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 
1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária, a prestar pelo 
Município de Chaves o ………………, é de ……………….. € (…………………), nos termos 
do Programa de Atividades, à data, apresentado. --------------------- 
2. O Município de Chaves concede, ainda, …………………… ------------------- 
Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 
(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 
A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao ……………………., 
será liquidada da seguinte forma: Transferência para a conta com o 
…………………… ----------------------------------------------------------- 
Cláusula 5ª --------------------------------------------------------- 
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(Obrigação de certificação das contas)i ----------------------------- 
1. O …………………., deve fazer certificar as suas contas por revisor oficial 
de contas ou por sociedade revisora de contas nos termos do disposto 
no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.  
2. O ……………………, para efeitos do disposto no nº2, do artigo 20º, do 
Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, deve possuir a sua contabilidade 
organizada por centro de custos que evidenciam os gastos e rendimentos 
por contrato-programa. ---------------------------------------------- 
Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 
(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 
e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 
O não cumprimento pelo …………………….., do princípio da igualdade de 
oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 
determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 
Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 
relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 
desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 
as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 
implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 
Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 
(Gestão do Contrato) ------------------------------------------------ 
Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, foi 
designado como gestor do contrato o Técnico Superior, Maciel Duque, 
por deliberação de _________, com a função de proceder ao seu 
acompanhamento e monitorização. ------------------------------------- 
Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 
(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 
O presente contrato produz efeitos no ano de 2020. ------------------ 
Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 
(Entrada em vigor) -------------------------------------------------- 
O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 
na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 
do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. --------- 
Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 
(Publicação) ------------------------------------------------------- 
Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 
outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 
ou no boletim municipal desta autarquia. ---------------------------- 
Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 
um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 
Chaves, … de ……………. de 2020. ---------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------- 
Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 
O Presidente do …………………………, ----------------------------------------- 
……………………….) -------------------------------------------------------- 
Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 
-  Plano de Atividades e Orçamento de 2020; ------------------------- 
-  Estatutos; ------------------------------------------------------- 
-  Indicação da morada da sede e endereço eletrónico; --------------- 
-  Ata da tomada de posse dos Órgãos Sociais; ----------------------- 
-  Último Relatório de Contas aprovado em Assembleia Geral; --------- 
-  Declaração de não dívida à Segurança Social  --------------------- 
-  Declaração de não dívida à Autoridade Tributária; ---------------- 
-  Registo do Beneficiário Efetivo da Associação. ------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
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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. ----------------------------------------------------------- 
Mais deliberou, a Câmara Municipal, atribuir ao “Natação Clube de 
Chaves” uma comparticipação financeira pecuniária no montante global 
de 6.000,00€ (seis mil euros). Notifique-se ------------------------- 

 
 
V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 
 
1- PLANEAMENTO 
 
 
2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 
 
 
3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 
 
 
3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 
USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 
Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 
epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 
todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 3. -- 
-------------------------------------------------------------------- 
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 4. -- 
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
3.3. COLOCAÇÃO DE LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE – PROCESSO N.º 866/19 
– JUNTA DE FREGUESIA DE VILA VERDE DA RAIA – RUA CIMA DE VILA, FREGUESIA 
DE VILA VERDE DA RAIA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE PROJETOS DE MOBILIDADE 
DO SR. ENG.º BRUNO RUA DATADA DE 08.06.2020. ------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 
A presente informação visa dar resposta ao solicitado, pelo Sr. Pedro 
Miguel Rodrigues Fernandes, presidente da freguesia de Vila Verde da 
Raia. O pedido foi registado com o n.º de requerimento 2434/19, 
relativo ao processo n.º 866/19.------------------------------------- 
A solicitação referida, consiste no pedido de colocação de lombas 
redutoras de velocidade na Rua Cimo de Vila, sita na freguesia acima 
referida.----------------------------------------------------------- 
2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA -------------------------------- 
2.1. De acordo com as caraterísticas da via, e atendendo às disposições 
legais previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado 
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pelo Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem 
como no Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de 
setembro, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e tendo em 
conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 
medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 
anexo:-------------------------------------------------------------- 
- Na Rua Cimo de Vila: Colocação de duas lombas redutoras de velocidade 
com 5 cm de altura e 4 (quatro) sinais de código A2a (lomba) a cerca 
de 50 metros, antes e depois das lombas.----------------------------- 
De acordo com a largura da via e as características do tráfego local, 
os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 cm.------ 
2.2. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 
propostas no ponto anterior, possam ascender a 1.600,00€ (mil e 
seiscentos euros), aproximadamente.--------------------------------- 
3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE 
SINALIZAÇÃO---------------------------------------------------------  
3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 
anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 
municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 
regulamentos com eficácia externa do município.--------------------- 
3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 
sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 
postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 
colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 
sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------ 
3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 
portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 
de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 
deliberativo municipal.--------------------------------------------- 
4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 
procedimental:------------------------------------------------------ 
4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 
Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 
agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 
em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 
4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 
uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 
proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 
para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 
da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 
por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 
I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 
4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 
Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 
propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:-------- 
a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 
Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 
procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 
plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 
Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------ 
b) Notificar o Presidente da junta de freguesia de Vila Verde da 
Raia, o Senhor Sr. Pedro Miguel Rodrigues Fernandes, da decisão que 
recaiu sobre a presente informação;--------------------------------- 
c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 
conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 
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Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 
respetivos anexos;-------------------------------------------------- 
d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 
com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 
proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 
de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 
ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 
subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 
À Consideração Superior.--------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SR. ENG.º ABEL 
TEIXEIRA PEIXOTO, DATADO DE 12.06.2020.------------------------------ 
Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 
informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 
superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 
aprovação da proposta de implementação das medidas de acalmia de 
tráfego exaradas no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da estratégia 
procedimental enunciada no ponto 4.---------------------------------- 
À consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz.------------------- 
DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO, DATADO DE 
12.06.2020.--------------------------------------------------------- 
À reunião do executivo municipal para efeitos de apreciação e 
deliberação quanto ao proposto infra.-------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
 
 
3.4. CONSTRUÇÃO DE GARAGEM, PEDIDO DE ANULAÇÃO – PROCESSO N.º 488/15 
– ILÍDIO DE OLIVEIRA – RUA DE LEGUINHA, N.º 9, FREGUESIA DE ERVEDEDO 
– INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
URBANÍSTICA DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 09.06.2020. ----- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
1-INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 
1.1-Através de requerimento n.º 2212/18, referente ao processo n.º 
488/15, o Sr.º Ilidio de Oliveira, solicita, anulação do alvará de 
obras de construção N.º 62/17, referente à construção de um anexo de 
apoio a uma habitação unifamiliar, sito, no lugar da Leguinha, N.º 9 
– Torre de Ervededo, freguesia de Ervededo no concelho de Chaves.--- 
2-PARECER----------------------------------------------------------- 
2.1- O requerente é titular do alvará de obras de construção n.º 62/17, 
com validade até 07/12/2017, referente a nova licença aos alvarás 
27/16 e 43/16, para construção de um anexo de apoio a uma habitação 
unifamiliar, sito, no lugar da Leguinha, N.º 9 – Torre de Ervededo, 
freguesia de Ervededo no concelho de Chaves. ------------------------ 
2.2- O requerente solicita através do requerimento n.º 2212/18, datado 
de 22 de Outubro de 2018, anulação, do alvará de obras de construção 
n.º 62/17, com validade até 07/12/2017, “uma vez que não levou a efeito 
qualquer trabalho de construção.” ----------------------------------- 
2.3- Por visita ao local da obra, licenciada ao abrigo do alvará de 
obras de construção n.º 27/16 e novas licenças n.º 43/16 e 62/17, 
constatou se, que não foram iniciados os trabalhos de construção, do 
anexo de apoio a uma habitação unifamiliar. ------------------------- 
2.4- De acordo com a alínea a), do n.º 3, do artigo 71.º do Dec.-
Lei555/99 alterado pelo Dec.- Lei n.º136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), 
a licença caduca, se as obras não forem iniciadas, no prazo de doze 
meses, contados da data de emissão do alvará de licença de construção.- 
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2.5- Neste sentido, o prazo previsto no artigo 71.º, do RJUE, para 
inicio dos trabalhos, encontra-se ultrapassado.---------------------- 
3 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 
3.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 71, do RJUE), propõe-se 
adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------------------ 
a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar se enquadra 
no n.º5, do artigo 71.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 declarar a caducidade do alvará de obras de construção N.º 
62/17, referente á construção de um anexo de apoio a uma habitação 
unifamiliar. ------------------------------------------------------- 
c) Caso a Câmara Municipal, delibere, no sentido de declarar a 
caducidade do alvará de obras de construção N.º 62/17, dever-se á, de 
seguida, notificar o requerente, nos termos e para os efeitos do 
preceituado nos artigos 100º, 121º e 122º, do Código do Procedimento 
Administrativo, para, querendo, vir a processo, num prazo de 10 dias, 
dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável da decisão 
administrativa enunciada. ------------------------------------------- 
À Consideração Superior.--------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
URBANÍSTICA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, 
DATADO DE 10.06.2020.------------------------------------------------ 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 
do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 
na informação técnica infra. ---------------------------------------- 
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 
DATADO DE 15.06.2020.----------------------------------------------- 
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. --------------------------------------------- 
 
 
3.5. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO 
N.º 734/19 – IDEIAS NATURAIS – IMOBILIÁRIA, S.A. – LUGAR DE BARROCA, 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES – INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA DA SRA. 
ARQ.ª SUSANA FERNANDES DATADA DE 02.06.2020. ------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:----------------- 
1. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 
A Ideias Naturais- Imobiliária SA, pelo requerimento nº 2046/19 e mais 
concretamente pelo requerimento nº 339/20, referente ao processo nº 
734/19, na qualidade de proprietária, vêm solicitar um “pedido de 
informação prévia para loteamento”, ao abrigo do artigo 14º, do D.L. 
nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua versão atual, localizado no lugar 
de Barroca, na Estrada Municipal 311 e Rua do Juncal, na freguesia de 
Loivos e Póvoa de Agrações.------------------------------------------ 
2. INSTRUÇÃO------------------------------------------------------ 
A acompanhar os requerimentos são entregues os seguintes elementos:- 
a) Cd;------------------------------------------------------------ 
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b) Memória descritiva e justificativa da alteração alvará de 
loteamento (MDJ);--------------------------------------------------- 
c) Simulação virtual 3D;------------------------------------------ 
d) Peças desenhadas:---------------------------------------------- 
1) Planta ordenamento e condicionantes do PDM;-------------------- 
2) Planta de localização e enquadramento;------------------------- 
3) Levantamento topográfico, acompanhado de declaração do topógrafo 
e certificado (Avelino Valério Moutinho);---------------------------- 
4) Planta de síntese; -------------------------------------------- 
5) Planta de cedências;------------------------------------------- 
6) Perfis;-------------------------------------------------------- 
7) Planta de acessibilidades.------------------------------------- 
e) Certidão da conservatória do registo predial (CCRP) 
correspondendo à matriz 687, inscrita em 46/19891114, área total 
43.350 m2, propriedade da requerente; ------------------------------- 
f) Termos de responsabilidade do autor do projeto, do autor do plano 
de acessibilidades, do coordenador de projeto, acompanhado de 
declaração da ordem dos arquitetos e declaração de seguro de 
responsabilidade civil profissional (Arq. Marco Lívio Fernandes 
Pimparel);---------------------------------------------------------- 
g) Declaração de conformidade formato digital e papel (Arq. Marco 
Lívio Fernandes Pimparel).------------------------------------------ 
3. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 
3.1. Para o local, verifica-se no Município o processo nº 621/17, 
relativo a um pedido de informação prévia para loteamento, objeto de 
decisão favorável do executivo municipal em 28/06/2018. ------------ 
4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 
4.1. Nos instrumentos de gestão territorial (IGT)------------------- 
a) Segundo a planta de ordenamento do PDM de Chaves, o prédio em 
questão localiza - se em:------------------------------------------- 
i. Espaços da Classe 1- Espaços urbanos e urbanizáveis, da categoria 

1.3 – Outros aglomerados, onde a requerente pretende incidir a operação 
de loteamento;------------------------------------------------------ 
ii. Uma parte do prédio está inserida em espaços da Classe 4 – Espaços 
agrícolas e florestais, da Categoria 4.3 – espaços florestais, da Sub 
- Categoria 4.3A – espaços agroflorestais comuns.-------------------- 
b) De acordo com a planta de condicionantes do mesmo IGT, o prédio 
confronta a poente com a Estrada Nacional nº 311. Este arruamento, 
segundo consulta à página eletrónica da entidade que tutela as estradas 
nacionais - Infraestruturas de Portugal, SA, em 16/12/2019, não consta 
como Estrada Nacional no Plano Rodoviário Nacional. Esta informação 
foi igualmente corroborada pela Divisão de Mobilidade e Projeto do 
Município, sendo que nesta data será Estrada Municipal 311, sob tutela 
do Município. ------------------------------------------------------- 
c) De referir ainda que pela cartografia à escala 10.000 homologada, 
verifica-se ainda a passagem no prédio de uma linha e a localização 
de poste de média ou alta tensão, tal como foi igualmente retratado 
no levantamento topográfico entregue.------------------------------- 
4.2. No regime jurídico--------------------------------------------- 
a) O processo apresentado refere a um pedido de informação prévia, 
do artigo 14º, do Regime de Jurídico de Urbanização e Edificação 
(RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e subsequentes 
alterações.--------------------------------------------------------- 
5. DESCRIÇÃO DO PEDIDO-------------------------------------------- 
5.1. O prédio em questão localiza-se na freguesia de Loivos, mais 
concretamente no lugar de Barrocos. Com uma forma irregular, encontra-
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se limitado a sul pela estrada municipal 311 e a nascente com um outro 
arruamento, nas restantes confrontações são particulares.------------ 
5.2. Segundo o levantamento topográfico totalizará 39.530 m2, o que 
difere da área registada na CCRP, que deverá ser verificada.-------- 
5.3. Sobre a parcela inserida em solo da classe 1, a requerente 
pretende proceder à divisão fundiária do prédio, em 25 lotes, 
destinando 23 lotes a habitação unifamiliar, um destinado a comércio 
e serviços e um destinado a serviços, totalizando 23.465,80 m2. ---- 
5.4. Prevê ceder áreas para infraestruturas viárias (arruamentos, 
passeios e estacionamentos) em articulação com os arruamentos 
existentes no local, bem como espaços verdes e área para equipamento, 
totalizando 12.749,80 m2.-------------------------------------------- 
5.5. Exclui-se da operação de loteamento, a parcela inserida em solo 
da classe 4, com 3.314,40 m2.--------------------------------------- 
6. ANÁLISE DO PEDIDO---------------------------------------------- 
6.1. Uma vez que não é especificado pela requerente, o enquadramento 
no nº 1 ou no nº 2 do artigo 14º do RJUE, e, tendo em conta que as 
peças desenhadas apresentadas não incluem a totalidade dos elementos 
constantes do ponto 7, da Portaria nº 113/2015 de 22 de abril, 
nomeadamente a i) Planta das infraestruturas locais e ligação às 

infraestruturas gerais e o ii) Termo de responsabilidade de técnico 
que ateste qua a operação do loteamento se conforma com o Regulamento 

Geral do Ruído, o pedido de informação prévia em apreço será enquadrado 
no nº 1, do artigo 14º, do RJUE.------------------------------------- 
6.2. Em função das servidões e restrições de utilidade pública 
demarcadas e existentes no local, de acordo com o artigo 13-Aº e do 
artigo 15º, do DL. nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, 
foi solicitado parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte, englobando a consulta à EDP, distribuição, em razão 
das infraestruturas elétricas verificadas no local.------------------ 
6.3. A 19/5/2020, pelo ofício nº CHV2020_00202, a EDP, emitiu o 
parecer em anexo, do qual se deverá dar conhecimento integral à 
requerente, de forma a atender ao referido.------------------------- 
6.4. Remete-se ainda os elementos fornecidos pela Divisão de Águas e 
Resíduos com elementos relativos às redes de abastecimento de água e 
de resíduos existentes no local. Refere-se ainda que relativamente ao 
abastecimento de água local será necessário consultar a junta de 
freguesia. --------------------------------------------------------- 
6.5. Estes elementos, bem como as demais redes de infraestruturas 
deverão ser incluídos nos projetos das obras de urbanização, omissos 
no presente processo.----------------------------------------------- 
6.6. Relativamente ao destino previsto para as áreas de cedência 
propostas, considerando que não há previsão de equipamento público 
para o local, tal como enquadrado no Decreto Regulamentar n.º 5/2019, 
de 27 de setembro, nos Instrumento de Gestão Territorial, a área de 
cedência para equipamento, deverá ser redirecionada para, por exemplo, 
áreas verde e de utilização coletiva, onde se inclui, novamente como 
exemplo, o parque infantil ou espaço desportivo de carater mais 
informal.----------------------------------------------------------- 
6.7. Deverá ser previsto espaço para a recolha de resíduos sólidos 
urbanos e recolha de resíduos diferenciados.------------------------ 
6.8. Sugere-se igualmente que nos espaços pedonais e espaços verdes 
previstos, sem prejuízo do que a divisão com competência na matéria 
vier a emitir, se adote a fácil e eficiente manutenção, evitando 
espaços residuais sem utilização e com manutenção dispendiosa.------ 
6.9. Estimando a população prevista com a operação de loteamento em 
apreço (4 pessoas por cada um dos 24 fogos e o lote de serviços poder 
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destinar-se ao alojamento e residência de pessoas), relativa à 
população do aglomerado em que se insere (segundo os censos de 2011 a 
população da freguesia de Loivos será de 553 habitantes), será 
ultrapassada a percentagem de 10%, estipulada no ii), da alínea a), 
do nº 2, do artigo 7º, do RMUE.------------------------------------- 
6.10. Nesse pressuposto, na fase de licenciamento será necessário 
promover a consulta pública nos moldes previstos no artigo 22º do RJUE 
e no referido artigo 7º do RMUE.------------------------------------- 
6.11. Com as ressalvas acima indicadas, considera-se genericamente que 
a proposta apresentada se coaduna com o PDM atualmente em vigor, e que 
a proposta apresentada, em termos de divisão fundiária, se poderá 
enquadrar no aglomerado em que se insere. --------------------------- 
7. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 
7.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior projeto de 
decisão favorável ao pedido de informação prévia para uma operação de 
loteamento apresentada pelo requerimento nº 339/20, nos termos do nº 
1, do artigo 14º, e do artigo 16º do DL. nº 555/99, de 16 de dezembro, 
na sua redação atual, Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
(RJUE).------------------------------------------------------------- 
7.2. Nesse seguimento, deverá ainda ser dado conhecimento do parecer 
condicionado da EDP, Distribuição, de acordo com o nº 2, do artigo 
16º, do RJUE, de forma a atender ao nele referido.------------------ 
7.3. Por último, deverá ainda informar-se a requerente, que, de acordo 
com o nº 3, do artigo 16º, do RJUE, a operação urbanística subsequente 
será a licença administrativa.--------------------------------------- 
À Consideração Superior.--------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
URBANÍSTICA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, 
DATADO DE 02.06.2020.------------------------------------------------ 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 
do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 
na informação técnica infra.----------------------------------------- 
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 
DATADO DE 03.06.2020.------------------------------------------------ 
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. --------------------------------------------- 
 
 
3.6. CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM PARA INSTALAÇÃO DE POCILGA, PEDIDO DE 
APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES – PROCESSO N.º 960/19 – 
SANDRINA BENTO GOMES EVANGELISTA – LUGAR DE VALE DO SALGUEIRO, 
FREGUESIA DE VILARELHO DA RAIA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA DA SRA. ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES 
DATADA DE 02.06.2020. ----------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
1. Introdução----------------------------------------------------- 
1.1 Pretensão do requerente----------------------------------------- 
Veio a Srª SANDRINA BENTO GOMES EVANGELISTA na qualidade de 
proprietário através de requerimento nº989/20 referente ao processo 
n.960/19 apresentar nos termos do nº4 do artigo 20 do RJUE (Regime 
jurídico de edificações e urbanização) projetos de especialidade com 
vista ao licenciamento de uma operação urbanística de edificação, 
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consubstanciada, na obra de reconstrução de imóvel destinado a 
armazéns agropecuário -pocilga de classe 3 em regime de produção 
intensiva no vale do Salgueiro Vilarelho da Raia.-------------------- 
1.2 Antecedentes (Aprovação projeto de arquitetura) ----------------- 
A 18 de dezembro último foi superiormente aprovado por deliberação 
camarária o projeto de arquitetura do imóvel acima referenciado, numa 
área bruta total de 266.6m2.----------------------------------------- 
2. Análise---------------------------------------------------------- 
2.1 Instrução do processo--------------------------------------------- 
A instrução do processo segue o disposto no n.º 16 do ponto III, do 
Anexo I, da Portaria 113/2015.---------------------------------------- 
3. Proposta de decisão-----------------------------------------------
Pelo exposto, e nos termos do artigo nº23 do RJUE propõe-se o 
deferimento do pedido de licenciamento solicitado.-------------------
Dispõe o requerente do prazo de 1 ano para requerer e emissão do 
respetivo alvará de construção, de acordo com o n.º 1 do artigo 76.º 
do RJUE, devendo para o efeito anexar os elementos constantes no n.º 
1 do art.º 3 da Portaria n.º 216- E/2008, de 3 de Março. ------------ 
Informe-se ainda o requerente que nos termos do artigo nº117 do RJUE 
e em conformidade com o Regulamento de liquidação e cobrança de taxas 
municipais devidas pela realização de operações urbanísticas para o 
concelho de Chaves (das quais só foi efetivada a liquidação das taxas 
administrativas dado que nos termos do ponto 3.4 do artigo 19 do 
Regulamento ora citado as obras de apoio à atividade agropecuária 
previstas no artigo 36 do regulamento do PDM estão isentas de pagamento 
de taxas de infraestruturas urbanísticas, foi efetivada a sua 
liquidação de acordo com mapa de medição em anexo: ---------------- 
 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo IIEDIFICAÇÃO 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 1Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 
prévia (taxa geral) 

 
 66,90 €

n.º 5Edificio destinado a indústria ou armazém, por unidade de 
ocupação 

   

a) Até 500 m2 de área bruta de construção 1 111,55 €111,55 € 

n.º 16Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 6 12,20 €73,20 € 

 TOTAL    419,68 €

À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
URBANÍSTICA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, 
DATADO DE 02.06.2020.------------------------------------------------ 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 
do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 
na informação técnica infra.----------------------------------------- 
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 
DATADO DE 03.06.2020.------------------------------------------------ 
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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3.7. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E ANEXO, PEDIDO DE 
LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 232/20 – ALBERTO GONÇALVES RIBEIRO – RUA 
DA REPÚBLICA, N.º 9, SOUTO VELHO, FREGUESIA DE ANELHE – INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA DA SRA. 
ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 01.06.2020. ------------------------- 
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 915/20, referente ao processo n.º 
232/20, o Sr.º Alberto Gonçalves Ribeiro, na qualidade de 
proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 
operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 
das obras de construção1, de uma habitação unifamiliar e anexo, sito, 
no lugar da Adega na rua da República, Anelhe, freguesia de Anelhe no 
concelho de Chaves.-------------------------------------------------- 
1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 
apresentada, o prédio urbano tem a área total 436,00 m2, está inscrito 
na matriz com o n.º 491 e descrito na Conservatória do Registo Predial 
sob o n.º 1538/20140523, da freguesia de Anelhe.--------------------- 
1.3- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, com a 
retificação da área do terreno, o prédio urbano tem a área total de 
812,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 491, da freguesia de 
Anelhe.------------------------------------------------------------- 
2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 
2.1- Processo n.º 140/20, relativo a pedido de certidão de isenção de 
licenciamento, o qual foi objeto de indeferimento.------------------- 
3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 
3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 
do ponto I e nos n.o 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 
22 de Abril e artigo 13.º, do RMUE, designadamente:------------------ 
- Certidão das Finanças; -------------------------------------------- 
- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 
executar a obra;----------------------------------------------------- 
- Planta de localização à escala 1:2.000;---------------------------- 
- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10. 000;---------- 
- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ 
- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 
-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  
- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 
pública de carater profissional;------------------------------------- 
- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 
técnico;------------------------------------------------------------ 
- Quadro de áreas/Ficha de medição;---------------------------------- 
- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 
- Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades;------------- 
- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 
- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 
escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 
- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 
todos os compartimentos;---------------------------------------------   
- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 
- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 

                                                           

1 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 
- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 
- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 
- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 
- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 
-Termo de responsabilidade do Estudo de Comportamento térmico;------- 
- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 
- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 
- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 
-Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores, 
acompanhado de relatório técnico;------------------------------------ 
4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO-------------------------------------- 
4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação------------- 
4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 
no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 
das obras de construção de uma habitação unifamiliar 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 46 B, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 
Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.----------- 
4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 
4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas), do 
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------- 
5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 
5.1- O requerente pretende, a legalização da construção de uma 
habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 278,70 m2 e 
de um anexo com a área de 78,00 m2. As edificações foram levadas a 
efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio.--- 
5.2-Pretende agora o requerente, a legalização, das obras levadas a 
efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 
subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 
que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 
de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional (1 
fogo).-------------------------------------------------------------- 
5.3- O edifício principal, destina-se a habitação unifamiliar, 
projeta-se em dois pisos, r/chão e andar e uma área bruta de construção 
de 278,70 m2. A edificação secundária, destina-se a “cozinha, 
galinheiro e garagem” e tem uma área bruta de construção de 78,00 m2.- 
5.4- A edificação a legalizar com o presente projeto, ao contemplar 
uma altura de 7,30 metros, respeita a “moda da cércea”, pelo facto de 
se constatar, que é está a cércea, que apresenta maior extensão, ao 
longo da frente urbana, em que o prédio se insere.------------------- 
5.5- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 
no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 
Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 
2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 
5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 
vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 
predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 
5.6- Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 
bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 
alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 
vez que contempla no interior do seu terreno 2 lugares de 
estacionamento automóvel, o qual é superior ao valor mínimo de 1 lugar 
previsto naquela norma regulamentar.--------------------------------- 
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5.7- A habitação unifamiliar e anexo, com a área bruta de construção 
de 356,70 m2, que se pretende legalizar, não consubstancia, a dispensa 
de apresentação dos elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e 
na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de 
legalização no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da 
Urbanização e da Edificação, ficando deste modo dispensado da vistoria 
prévia prevista para os procedimentos de legalização de operações 
urbanísticas.------------------------------------------------------- 
6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 
6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 
previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 
do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto, do autor 
do plano de acessibilidades e dos projetos de especialidades, cujos 
teores se mostram adequados.----------------------------------------- 
7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 
7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 
n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 
o montante de 609,92 euros.------------------------------------------ 
7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 
pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 
89,05 euros.-------------------------------------------------------- 
7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 698,97 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 se trata de edificações, que foram levadas a 
efeito, obras sem os necessários atos administrativos de controlo 
prévio.------------------------------------------------------------- 
8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, na construção 
de um edifício destinado “habitação unifamiliar”, compagina-se com os 
afastamentos existentes e a manter na envolvente imediata, os 
alinhamentos e recuos à via pública com a qual confronta e a moda da 
cércea. Neste sentido, pode -se concluir que projeto em causa respeita 
as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos no artigo 19.º 
da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal 
de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 
de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.-------------------- 
8.3- Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 
Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio urbano e uma 
vez que, tal condicionante é indispensável, para a legalização das 
obras de construção do imóvel, o requerente ficará vinculado, a 
apresentar, a Certidão atrás referida, aquando da apresentação do 
subsequente pedido de emissão de autorização de utilização e caso a 
câmara delibere favoravelmente, o pedido de legalização, das obras 
patenteadas no presente projeto.------------------------------------- 
8.4- Constatando-se, que são apresentados, todos os 
elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 
113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização, no 
n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 
da Edificação, ficando deste modo dispensada a vistoria prévia 
prevista para os procedimentos de legalização de operações 
urbanísticas.------------------------------------------------------- 
8.5- Considerando, de acordo com os elementos instrutórios do 
processo, que a obra a legalizar, não necessita de obras de correção 
e /ou adaptação, para o fim em vista – “habitação unifamiliar”, estando 
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desta forma, em condições de ser utilizada, pelo que, o titulo a 
emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto 
no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---------------------------------- 
9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 
9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 
procedimental:------------------------------------------------------ 
a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 
do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 
b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 
requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 
autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 
c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 
legalização das obras de construção da habitação unifamiliar e anexo 
de apoio, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, 
do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da 
Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 
respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 
o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------- 
ANEXO I------------------------------------------------------------- 
CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 
Áreas (m2)----------------------------------------------------------- 
PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0 109,70       109,70 

Piso 1 169,00       169,00 

Anexo     78,00   78,00 

TOTAL  0,00 0,00 0,00 356,70 

 
Cércea – 7,30 ml----------------------------------------------------                             
Volume – 943,50 m3-------------------------------------------------------------------------------- 

QUADRO I------------------------------------------------------------ 
- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)------------- 
 

QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   4   13,08 52,32 €/m 
 - Granito (calçada à 
portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 
 - Pavimento (Betonilha ou 
blocos de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 
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REDE DE ESGOTOS   0   34,12   0,00 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

          
  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       73,93   €/m 
  m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       33   

          

  Moradia unifamiliar         

  
 - alínea a) do n.º 1 do artigo 
24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 609,92   € 

QUADRO II 
- Cálculo das taxas administrativas 
(art.º 66 da subseção IV) 
  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 
edificação       

n.º 2 Para habitação unifamiliar, por fogo       

a)  Até 250 m2  77,90 € 0,00 € 

b)  De 251 m2 a 500 m2 1 89,05 € 89,05 € 

c)  Superior a 500 m2 0 100,25 € 0,00 € 

  TOTAL      89,05 € 

 
TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 609,92 € + 89,05 € = 698,97 € --------- 
À Consideração Superior.--------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
URBANÍSTICA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, 
DATADO DE 02.06.2020.------------------------------------------------ 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 
do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 
na informação técnica infra.----------------------------------------- 
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 
DATADO DE 03.06.2020.------------------------------------------------ 
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. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, PEDIDO DE CERTIDÃO – PROCESSO N.º 
357/20 – URBIFLÁVIA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – LUGAR DE 
ANTAS, FREGUESIA DE CURALHA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA DA SRA. ENG.ª MARIA JOÃO CHAVES DATADA 
DE 04.06.2020. ------------------------------------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:----------------- 
1. Pretensão-------------------------------------------------------- 
Vem a URBIFLAVIA - empreendimentos imobiliários, LDA. através do 
requerimento n.º 993/20 , referente ao processo n.º 357/20, solicitar 
a emissão de certidão de destaque de uma parcela de terreno, descrita 
na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1211/20200414 e inscrita 
na matriz rustica  com o n.º 975, situada em Lugar de Antas, Curalha.- 
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2. Enquadramento urbanístico do pedido-------------------------------
2.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------- 
De acordo com a localização constante do processo a parcela de terreno 
objecto de destaque com área de 1974,00 m2 situa-se de acordo com o 
Plano Director Municipal (PDM) em dois espaços distintos:------------
- Classe 1 – espaços urbanos e urbanização categoria 1.3-Outros 
Aglomerados e na categoria 4.2B- em espaços agrícolas condicionado.- 
2.2- Normas Legais em Vigor – RJUE,RMUE------------------------------ 
A pretensão formulada enquadra-se no preceituado no n.º 10 do artigo 
6 do DL nº 136/2014, (RJUE), devendo observar, o disposto nos n.ºs 4 
ou 5, consoante a localização da parcela a destacar, ou, se também ela 
se situar em perímetro urbano e fora deste, consoante a localização 
da área maior, bem como se enquadra no disposto no n.º 2 do art.º 6 
do Regulamento municipal de urbanização e edificação para o concelho 
de Chaves (RMUE), estando assim isentas de licenciamento. A instrução 
do pedido deverá ir ao encontro do estipulado no artigo                                                                      
nº19º do RMUE. Refira-se que a área maior do prédio se insere em zona 
urbana.------------------------------------------------------------- 
3. Análise processual------------------------------------------------ 
Por análise de elementos apresentados verifica-se que:-------------- 
� O prédio rústico acima identificado com uma área total de 1974 m2  
situa - se  em aglomerado urbano numa área em 1445m2  e em Classe 4- 
Espaços Agrícolas e Florestais, categoria  4.2B- em espaços agrícolas  
condicionado em 529m2.----------------------------------------------- 

� Identificam-se na tabela ora anexada as áreas das parcelas 
resultantes do destaque bem como as respetivas áreas dentro e fora 
do aglomerado urbano, denotando-se que maioritariamente as parcelas 
encontram-se dentro dos aglomerados urbanos-------------------------

 
� Prevê-se ainda uma área bruta de construção na parcela sobrante 
(mãe) de 582m2 e na parcela a destacar de 587.70m2 sendo certo que 
estes valores originam índices de construção que vão ao encontro dos 
estabelecidos para o local.------------------------------------------ 
� Que ambas as parcelas resultantes da operação em causa confrontam 
com arruamento público----------------------------------------------- 
Desta forma considera-se não existir impedimento legal para a emissão 
da certidão de destaque solicitada.---------------------------------- 
4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------
Em coerência com o acima citado, julgo salvo melhor opinião emitir 
parecer favorável à emissão de certidão de destaque solicitada, no 
entanto deverá o assunto ser agendado para a próxima reunião de Camara 
que melhor deliberará.----------------------------------------------- 
À Consideração Superior---------------------------------------------
DESPACHO DA SR.ARQUITETA, SOFIA COSTA GOMES, CHEFE DE DIVISÃO EM REGIME 
DE SUBSTITUIÇÃO, DE 06/06/2020:-------------------------------------- 
A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 
estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a mesma e proponho 
superiormente que o processo seja presente à reunião do Executivo 
municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto na informação 
técnica infra.------------------------------------------------------ 
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 
DATADO DE 12/06/2020.------------------------------------------------ 
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. --------------------------------------------- 
 
 
3.9. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO COLETIVA, PEDIDO DE 
LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 207/20 – ILDA SEVIVAS DE CARVALHO GAMA – 
RUA DOS PASSADOUROS, N.º 7, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE 
E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
GESTÃO URBANÍSTICA DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 
04.06.2020.--------------------------------------------------------- 
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 893/20, referente ao processo n.º 
207/20, a Sr.ª Ilda Sevivas de Carvalho Gama, apresenta elementos, 
relativos a um pedido, com vista à aprovação de uma operação 
urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização das obras 
de construção2, de um edifício de habitação coletiva, sito, na rua dos 
Passadouros, Nº 7 – Santa Cruz, 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 83,00 m2, está 
inscrito na matriz com o n.º 86 e descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 492/20090109, da freguesia de Santa Cruz/Trindade.- 
2 – ANTECEDENTES---------------------------------------------------- 
2.1- Não foram encontrados no arquivo municipal, antecedentes do 
projeto.------------------------------------------------------------ 
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).----------------------------------  
4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 
4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 
4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 
no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 
das obras de construção de uma habitação unifamiliar.---------------- 
4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 
4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 
n.º 34 A, o prédio urbano está inserido num espaço da “Classe 1 – 
Espaço Urbano e Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves”.--  
4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 
4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 
Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------- 
5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 
5.1- A requerente pretende a legalização, das obras de construção de 
um edifício de habitação coletiva. A edificação foi iniciada sem os 
necessários atos administrativos de controlo prévio, encontra-se em 
estado avançado de execução, possui: r/chão, 1.º e 2.º andar, 
preconizando uma área bruta de construção de 210,00 m2.-------------- 
5.2- A área de construção proposta, não respeita o índice de construção 
do solo estabelecido para o local, que é nestes casos de 1,20 m2/m2, 

                                                           

2 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de 
construção) = 83,00 m2 x 1,20 m2/m2 = 99,60 m2 (máxima área bruta de 
construção permitida) <210,00 m2 (área bruta de construção proposta).- 
5.3 - A requerente refere, no processo de legalização apresentado, que 
a edificação respeita a alínea a), do n.º2, do artigo 19.º, da 
Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 
Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 
Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, uma vez que, a 
edificabilidade do prédio, dado pela área bruta de construção, é função 
do cumprimento da moda da cércea e dos alinhamentos e recuos existentes 
no local”. Esta disposição constante do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal, não se aplica, à operação urbanística que se pretende 
legalizar, pelo facto de, o edifício iniciado sem os necessários atos 
administrativos de controlo prévio, e cuja volumetria desrespeita a 
altura dominante, não constitui, qualquer tipo de referência para o 
estabelecimento de uma moda da cércea.------------------------------- 
6 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO-------------
6.1- Considerando, que se trata de uma edificação, iniciada sem os 
necessários atos administrativos de controlo prévio, de r/chão, 1.º e 
2.º andar e uma área bruta de construção de 210,00 m2;--------------- 
6.2 - Considerando, que a área bruta de construção do edifício, que 
se encontra em avançado estado de execução e que atingiu o atual 
estado, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio, 
não cumpre, o disposto na alínea a1), da subalínea i), do n.º2, do 
artigo 19.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano 
Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª 
série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, 
pelo facto de contemplar, um índice de construção de 2,50 m2/m2;----- 
7 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 
7.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A.º, 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 
indeferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto, a 
que se fez referência e reconhecer que não 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 indeferir o presente pedido de 
legalização das obras de construção do edifício de habitação coletiva, 
dever-se-á ainda notificar a requerente nos termos do disposto no 
artigo 114.º e seguintes, do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, 
que aprovou o novo Código do Procedimento Administrativo, dando-se 
cumprimento ao disposto no artigo 121º e seguintes, no que respeita à 
audiência prévia dos interessados, mediante o estabelecimento de um 
prazo de 10 dias para, querendo, virem a processo, dizer o que se lhes 
oferecer sobre o presente sentido de decisão.------------------------ 
À Consideração Superior.--------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
URBANÍSTICA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, 
DATADO DE 05.06.2020.------------------------------------------------ 



                                                                F. 227 

                                                                  _____________________ 

 

 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 
do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 
na informação técnica infra.----------------------------------------- 
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 
DATADO DE 12.06.2020.----------------------------------------------- 
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. OBRAS DE ALTERAÇÃO A EDIFÍCIO E MUDANÇA DE USO DE FRAÇÃO “C”, 
PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 113/20 – MARIA DO CÉU DOS ANJOS 
MARTINS – RUA GENERAL SOUSA MACHADO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE VIDAGO, 
ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 
DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA DA SRA. ENG.ª 
VICTÓRIA ALMEIDA DATADA DE 29.05.2020. ------------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 
1.1 A coberto do requerimento com registo de entrada nos serviços da 
Divisão de Gestão e Ordenamento do Território n.º281/20, de 
31/01/2020, que deu origem ao processo n.º113/20, veio a Sra. Maria 
do Céu dos Anjos Martins apresentar um pedido de legalização de obras 
de alteração (já executadas), sem os respetivos atos administrativos 
de controlo prévio e levadas a efeito na fração autónoma designada 
pela letra “C”, destinada a comércio, de um prédio com Alvará de 
Licença de construção n.º 452/98, passada em 22 de julho de 1998, para 
reconstrução de edifício pré-existente, constituído o mesmo em regime 
de propriedade horizontal, que culminou com autorização de utilização 
n.º 146/01, sendo as frações “A”, “D” e ”E”, destinadas a habitação e 
as frações “B” e “C” destinadas a comércio, cumulativamente a obtenção 
de autorização para a mudança de utilização da referida fração, para 
habitação, do prédio localizado em Vidago, na Rua General de Sousa 
Machado, a pretensão enquadrada na alínea c), do n.º2, do artigo 4.º 
e  artigo 102.º-A ambos do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de dezembro, 
na redação atual, que estabelece o Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação.------------------------------- 
1.2 A coberto do mesmo requerimento, solicitou a dispensa total do 
cumprimento da dotação de áreas de estacionamento para veículos, 
conforme previsto no n. º5, do artigo 12.º do Regulamento do PDM, bem 
como, a dispensa de apresentação de Plano de acessibilidades. ------- 
1.3 Através de requerimento nº379/20, datado de 11/02/2020 e para 
cumprimento do enunciado na informação técnica datada de 
0260/SCOU/2020, veio a interessada requerer a junção, 
discriminadamente, dos seguintes elementos:-------------------------- 
• CD, acompanhado de declaração de conformidade digital;--------- 
• Fatura da eletricidade, emitida pela EDP;---------------------- 
• Recibo, emitido pela Divisão de Águas e Resíduos, do Município 
de Chaves;---------------------------------------------------------- 
• Fatura, emitida pela operadora de telecomunicações;------------ 
• No referente aos projetos de estabilidade, estudo de 
comportamento térmico e projeto de condicionamento acústico os mesmos 
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não foram apresentados, contudo a interessada submeteu os respetivos 
termos de responsabilidade.------------------------------------------ 
• Sob o mesmo requerimento, vem esclarecer, que o prédio onde se 
localiza a fração não possui rede de gás (no âmbito do pedido de a 
exclusão da obrigatoriedade de instalação de gás, apresentado a 
coberto do requerimento n. º281/20, de 31/01/2020).----------------- 
1.3. Através do requerimento n. º968/20, de 28/05/2020, em análise, 
vem apresentar os seguintes elementos:------------------------------ 
• CD, acompanhado de declaração de conformidade digital;--------- 
• Estudo do comportamento térmico;------------------------------- 
• Projeto de acondicionamento acústico;-------------------------- 
• Declaração do proprietário da fração designada pela letra “E”, 
com a concordância do mesmo, face á alteração de uso pretendida;----- 
• Bem como, faz menção á alteração da propriedade horizontal, em 
fase subsequente à presente pretensão de mudança de uso.------------- 
2. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL------------------------------------------ 
2.1 De acordo com Certidão da Conservatória do registo predial de 
Chaves, apresentada, o prédio urbano composto de rés-do-chão e 2 
andares e logradouro, tem a área coberta de 193 m2  e  descoberta de 
82m2, foi construído para transmissão em frações autónomas, em 
conformidade com o projeto de construção   n.º  48/1996,  e  é      
composto   por   cinco frações, situado na Rua General de Sousa 
Machado, em Vidago,   freguesia de  Vidago, Arcossó, Selhariz  e 
Vilarinho das Paranheiras, concelho de Chaves,  inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 1697,   descrito sob o n.º 633/19980625,  
da respetiva freguesia,  e que resultou da anexação  dos  prédios 
artigo n.º 00218/291287  e artigo n.º00629/250398;------------------- 
2.1 A fração autónoma identificada pela letra “C”, correspondente ao 
rés-do-chão direito, a segunda a contar da zona comum – destinada a 
comércio, sobre o qual recai a presente operação urbanística, 
integrada no prédio urbano antes identificado, constituído em regime 
de propriedade horizontal, situado em Vidago, na Rua General de Sousa 
Machado, descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o 
n.º 633/19980625-C e o respetivo direito de propriedade aí inscrito a 
favor da Sra. Maria do Céu dos Anjos Martins, ora requerente sob a 
apresentação 2761 de 2009/11/12, por partilha subsequente a divórcio.- 
3. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 
Como antecedente aos pedidos apresentados, regista-se em Arquivo 
Municipal, o anterior processo camarário n.º 48/1996, em nome de Celso 
Magalhães Teixeira Gonçalves, para reconstrução de um edifício pré-
existente, (Alvará de Licença de construção n.º 452/98, 22/07) 
constituído o mesmo em regime de propriedade horizontal, que culminou 
com autorização de utilização n.º 146/01, sendo as frações “A”, “D” e 
”E”, destinadas a habitação e as frações “B” e “C” destinadas a 
comércio.----------------------------------------------------------- 
4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR----------------- 
4.1 No Regime Jurídico da Urbanização e Edificação------------------- 
4.1.1 A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade 
urbanística de uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de 
alteração sem os respetivos atos administrativos de controlo prévio, 
com enquadramento Legal no disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-A, do 
RJUE, em articulação com o artigo 73.º-C, sob a epígrafe, “Procedimento 
de legalização de operações urbanísticas”, do Regulamento Municipal 
da Urbanização e da Edificação, RMUE.-------------------------------- 
4.1.2 O procedimento em análise será dispensado de vistoria prévia, 
face às restrições de mobilidade causadas pela pandemia causada pela 
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COVID-19 e cumulativamente considerando que o pedido de legalização 
das operações urbanísticas, em causa não consubstancia qualquer 
dispensa relativamente ao dever de apresentação dos elementos e ou 
documentos técnicos instrutórios, previstos no RJUE e Portaria 
instrutória respetiva, com enquadramento legal no n. º12, do artigo 
73.º-C, do RMUE.----------------------------------------------------- 
4.2 Instrumentos de planeamento em vigor – PDM----------------------- 
O referido prédio, onde se insere a fração objeto de análise, situa-
se em área afeta ao aglomerado urbano da Vila de Vidago (categoria 
1.2), da freguesia de Vidago (União das freguesias de Vidago, Vidago, 
Arcossó, Selhariz, Vilarinho das Paranheiras), não sendo objeto de 
servidão administrativa ou restrição de utilidade pública ou outra 
qualquer condicionante que obste à sua legalização.------------------ 
5. ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS-------------------------------------------- 
5.1. Da análise da instrução do processo verifica-se que a requerente 
tem legitimidade, uma vez que foram apresentadas as declarações, com 
a concordância de cada um dos proprietários de todas as frações do 
imóvel, face á alteração de uso pretendida, conforme determina o artigo 
1419.º que remete para o n.º3, do artigo 1422-A, do DL 47344, de 25 
de Novembro, que aprova o Código Civil e regula a sua aplicação, na 
sua versão atualizada.----------------------------------------------- 
5.2 São apresentados os termos de responsabilidade do autor do projeto 
de arquitetura, da estabilidade, do Coordenador de projeto de 
arquitetura e engenharia de especialidades, pela Direção Técnica da 
obra, do acondicionamento acústico, das acessibilidades, das 
especialidades (abastecimento de água e águas residuais), Ficha de 
Segurança Contra Incêndios Ficha de elementos estatísticos previstos 
na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho e ainda Declaração de 
responsabilidade de compatibilidade entre papel e formato digital.--  
5.3 A coberto do requerimento n.º 281/20, de 31/01/2020, a requerente 
solicita a isenção do plano de acessibilidades, bem como dispensa de 
apresentação de projeto de instalação de gás nos edifícios.---------- 
5.3.1. No referente á isenção do Plano de acessibilidades. O autor do 
projeto de arquitetura, a coberto do requerimento n.º281/20, de 
31/01/2020, justifica o seu não cumprimento por quando as obras 
necessárias à sua execução “são desproporcionadamente difíceis”. Face 
à justificação apresentada com enquadramento no n.º1, do artigo 10.º, 
do DL 163/06, de 8 de agosto e, nos termos do n° 7 do mesmo artigo 
10.º, do retro citado diploma legal, deverá ficar no processo, 
disponível para consulta, e devera ser objeto de publicitação no sítio 
da internet do município.-------------------------------------------- 
5.3.2 No que concerne á dispensa de instalação de infraestruturas de 
gás. Considerando que se trata da conversão de uma fração, com o uso 
inicialmente previsto para comércio, numa fração destinada a 
habitação, de um edifício não dotado de instalação de gás e 
considerando que estarmos perante um procedimento de legalização, 
neste contexto, salvo melhor opinião, poderá ser aceite a desobrigação 
de  incluir uma instalação de gás,  por leitura contrária do n. º1, 
do artigo 3.º, da Lei 59/2018, 21/08, que procede á 1.ª alteração do 
DL 97/2017, 10/08 e de acordo com o disposto no n. º5, do artigo 102.º-
A, do RJUE.---------------------------------------------------------- 
5.4. No referente aos projetos, de alimentação e distribuição de 
energia elétrica e projeto de instalações telefónicas e de 
telecomunicações, a requerente apresentou comprovativo de fornecimento 
de energia elétrica por parte da EDP e fatura da operadora de 
telecomunicações. No caso dos das redes prediais de água, esgotos, 
para além dos projetos, apresentou comprovativo da ligação às redes 
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públicas, conforme prevê a alínea v), do n.º5, do artigo 73.º-C, do 
RMUE.--------------------------------------------------------------- 
5.5 A requerente não submeteu o projeto de estabilidade, contudo consta 
do processo o TR do técnico autor do projeto de estabilidade, que 
poderá ser aceite uma vez que se tratam de obras interiores que não 
interferem com a estabilidade.--------------------------------------- 
5.5. Por último, pese embora ter apresentado o estudo de comportamento 
térmico, a requerente não submeteu os elementos previstos na Portaria 
n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro, contudo considerando que a fração 
autónoma possui uma área útil inferior a 50m2, pode ser dispensada a 
apresentação do respetivo certificado energético.-------------------- 
6. APRECIAÇÃO TÉCNICA (de acordo com a legislação em vigor) --------- 
6.1 Quanto às regras de edificabilidade------------------------------ 
A alteração de uso desta fração “C” (inicialmente destinada a comércio) 
pressupôs a execução das obras necessárias, no sentido de criar 
condições de utilização desta para habitação, de tipologia T1. ------ 
A referida fração já se encontra  com as obras executadas, as quais 
são objeto de legalização e contemplam,  [ um compartimento destinado 
cozinha/sala de estar/refeições, ampliação da instalação sanitária 
existente ( de modo a permitir que a mesma passe a contemplar, para 
além de um lavatório, um bidé e uma sanita, também uma base de duche)  
e criação de um quarto, assim como alteração da fachada principal, 
pela abertura de um vão de janela, (para ventilação e iluminação do 
quarto), alteração da localização do nicho dos contadores e alteração 
da fachada tardoz, pelo deslocação da posição de um vão de janela, 
mantendo contudo a mesma dimensão].---------------------------------- 
Por outro lado, por observação da fotografia que compõe o levantamento 
fotográfico apresentado pela requerente pode em princípio concluir-se 
que a pretensão não desvirtua a envolvente.-------------------------- 
Assim, a pretensão garante as normas urbanísticas definidas no 
regulamento do Plano Diretor Municipal em vigor.--------------------- 
6.2. Quanto às infraestruturas--------------------------------------- 
O prédio encontra-se satisfatoriamente infraestruturado.------------- 
6.3. Quanto às áreas para estacionamento de veículos automóveis------ 
No que diz respeito ao cumprimento do artigo 12.º do Regulamento do 
PDM, áreas para estacionamento de veículos e considerando que se trata 
de um fogo, assim, deveria a requerente assegurar, dentro do perímetro 
do respetivo prédio ou das suas partes comuns privadas, quando existam, 
1 lugar. No entanto tendo em conta a localização do edifício e uma vez 
que é impossível a sua concretização, sou a propor ao município, nos 
termos do ponto 5, do referido artigo, que a Câmara Municipal delibere 
a dispensa total do cumprimento da dotação de estacionamento.-------- 
6.4 Verificação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) - 
O projeto está instruído com termo de responsabilidade pelo que nos 
termos do disposto no nº 8, do artigo 20º, do RJUE está dispensada a 
verificação do interior da fração.----------------------------------- 
7. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 
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 a adoção da seguinte estratégia 
procedimental:------------------------------------------------------ 
7.1. Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 
urbanísticas, regulado no artigo 102.º-A, do RJUE, deverá a mesma ser 
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 
assim, o agendamento deste para uma próxima reunião de Câmara ordinária 
do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 
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7.2 Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal 
delibere deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no 
projeto a que se faz referencia e reconhecer que se encontram 
preenchidos os requisitos legais que permitem a alteração 
do uso de fração autónoma, designada pela letra “C”, para habitação; 
7.3 Caso a Câmara municipal delibere deferir o presente pedido de 
legalização, das obras de alteração da fachada do prédio, com licença 
inicial n.º452/98, telas finais aprovadas em 28/02/2001, bem como 
alteração de utilização de uso da fração “C”, nos termos do preceituado 
no n.º14, do artigo 73.º-C, do RMUE, deverá a interessada requerer, 
num prazo de 30 dias úteis, a emissão da alteração de autorização de 
utilização, instruído de acordo com o n.º5, do artigo 73.º-C, do mesmo 
preceito regulamentar.---------------------------------------------- 
7.4 Para efeito do disposto no DL 287/2003, de 12/11, deve a 
interessada deve no prazo de 60 dias, á emissão do alvará de 
utilização, fazer prova junto deste processo administrativo registado 
com o n.º113/20, de que procedeu à comunicação daquele título na 
Repartição dos Serviços de Finanças de Chaves.----------------------- 
7.5 Adicionalmente deverá a interessada promover a alteração da 
propriedade horizontal, subsequentemente á alteração de utilização, 
da fração designada pela letra “C”, em análise, por escritura pública, 
no sentido de salvaguardar interesses de terceiros.------------------ 
À consideração superior,--------------------------------------------- 
CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 
I - Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ----------- 
Não há lugar ao cálculo de taxas corresponde às infraestruturas 
urbanísticas,------------------------------------------------------- 
II - Cálculo das taxas administrativas de licenciamento-------------- 
As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento nº 
314/2010, referentes ao licenciamento, objeto de análise corresponde 
ao valor de 46,17 € (quarenta e seis Euros e dezassete cêntimos) 
conforme descriminado na tabela com o cálculo das taxas 
administrativas que se anexa.---------------------------------------- 

 
 
À Consideração Superior.--------------------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
URBANÍSTICA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, 
DATADO DE 02.06.2020.------------------------------------------------ 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 
do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 
na informação técnica infra.----------------------------------------- 
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 
DATADO DE 03.06.2020.------------------------------------------------ 
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. PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM 
BANDA CONTÍNUA – LUGAR DE FACHEIRO, NANTES, VILAR DE NANTES – JACINTA 
DO ROSÁRIO BARRADAS RITO – P.º 372/20 – INFORMAÇÃO DA DOTGU N.º 
935/SCOU/2020, DA ENG.ª CONCEIÇÃO MARTINS. -------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais:--------------- 
I– PRETENSÃO -------------------------------------------------------- 
A pretensão incide sobre um pedido de informação prévia nos termos e 
disposto no artigo 14.º do RJUE, e refere-se ao terreno inscrito na 
matriz da Freguesia de Vilar de Nantes, sob o n.º 1350, registado na 
conservatória sob o n.º 1152/19981214. ------------------------------ 
II – LOCALIZAÇÃO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 
De acordo com as plantas apresentadas, o terreno localiza-se no Lugar 
de Facheiro –Nantes, Freguesia de Vilar de Nantes em Chaves. -------- 
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III- ENQUADRAMENTO URBANÍSTICO -------------------------------------- 
3.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 
3.1.1- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 
372/20 – o terreno situa-se de acordo com o extrato da Planta de 
Ordenamento n.º 47 B do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, na 
Classe 4- Espaços Agrícolas e Florestais, Categoria 4.2 – Espaços 
agrícolas e na Subcategoria 4.2.B – Espaços agrícolas condicionados 
(REN) e ainda na Classe 5- Espaços Culturais e Naturais, Categoria 
5.3- Espaços de Interesse Paisagístico. ----------------------------- 
 

 
 
 
3.1.2- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 
238/20 – o terreno situa-se de acordo com o extrato da Planta de 
Condicionantes n.º 47 B do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor em 
zona de servidão da REN; -------------------------------------------- 
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3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação --------------------------------------------------------- 
O pedido formulado enquadra-se no preceituado no artigo 14º do Dec-Lei 
136/2014, de 9 de Setembro (RJUE). ---------------------------------- 
IV – ANALISE PROCESSUAL --------------------------------------------- 
A requerente através do requerimento n.º 1053/20, solicita informação 
prévia para viabilidade de construção de 3 moradias em banda, num 
terreno sito no Lugar do Facheiro -Nantes, em Chaves. --------------- 
Consta do processo, cópia da certidão de registo predial do sob o n.º 

1350, registado na conservatória sob o n.º 1152/19981214 no qual refere 
prédio rustico com uma área de 1200,00 m2 e a confrontação Sul, 
Nascente e Poente com Caminho Publico.  ----------------------------- 
Considerando que o pedido de informação prévia apresentado, respeita 
o disposto no artigo 14 do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), 
bem como fazem parte os Elementos instrutórios II, constantes do n.º 
9 do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril. ----------------- 
Considerando ainda, que consta do processo os termos de 
responsabilidade ao nível do pedido de informação prévia de obras de 
edificação, em conformidade legal e regulamentar, garantia bastante 
do cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis. ------- 
O terreno objeto de parecer enquadra-se na Classe 5- Espaços Culturais 
e Naturais, Categoria 5.3- Espaços de Interesse Paisagístico, conforme 
o disposto no artigo 403.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal 
(PDM). ------------------------------------------------------------- 
Considerando a sua inserção na Classe 5- Espaços Culturais e Naturais, 
Categoria 5.3- Espaços de Interesse Paisagístico, são proibidas as 
ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações 
de loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, 
instalação de empreendimentos industriais ou turísticos, obras 
hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações, destruição do 

                                                           

3 Espaços culturais e naturais (classe 5) --------------------------- 
Artigo 40.º Categorias de espaços culturais e naturais ------------- 
1 — De acordo com a natureza e características dos valores patrimoniais 
em causa, os espaços que constituem esta classe subdividem –se nas 
seguintes categorias: ----------------------------------------------- 
Categoria 5.1 — espaços culturais; ---------------------------------- 
Categoria 5.2 — espaços de uso diversificado; ----------------------- 
Categoria 5.3 — espaços de interesse paisagístico. ------------------ 
2 — Na categoria 5.1 incluem -se os espaços que integram valores 
importantes do património arqueológico ou edificado concelhio e áreas 
envolventes a eles adstritas. --------------------------------------- 
3 — Na categoria 5.2 incluem -se os espaços destinados ao 
desenvolvimento mais intensivo, isoladamente ou em conjunto, de 
atividades culturais, religiosas, recreativas, desportivas ou de lazer 
em geral, podendo eventualmente integrar elementos patrimoniais 
arqueológicos, edificados ou naturais. ------------------------------ 
4 — A categoria 5.3 integra as áreas do território concelhio que 
constituem o seu património natural mais sensível nos aspetos 
paisagístico e ambiental e não incluídas na classe de espaços agrícolas 
e florestais, compreendendo, nomeadamente: -------------------------- 
a) Áreas de especial valor cénico -paisagístico ou ambiental; ------ 
b) Os leitos dos cursos de água e suas margens; --------------------- 
c) Elementos patrimoniais arqueológicos ou edificados localizados no 
interior das áreas referidas nas alíneas anteriores, quando não se 
integram em espaços pertencentes a qualquer das outras categorias 
desta classe. ------------------------------------------------------- 
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coberto vegetal e explorações de recursos geológicos, conforme o 
disposto no n.º1 do artigo 424.º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal (PDM). ---------------------------------------------------- 
Neste contexto, emite-se parecer desfavorável ao pedido de informação 
prévia solicitado, em virtude de nesta classe de solo serem proibidas 
as obras de edificações solicitadas. -------------------------------- 
V- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 
direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 
termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 
agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 
aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 
administrativa de: -------------------------------------------------- 
1- Indeferimento do pedido de informação prévia apresentado sob 
requerimento n.º 658/20, de 19/03, referente à construção de 3 moradias 
em banda em conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo 16.º do 
RJUE. -------------------------------------------------------------- 
À Consideração Superior --------------------------------------------- 
Chaves, 08 de Junho de 2020 ----------------------------------------- 
A Técnica Superior -------------------------------------------------- 
(Conceição Martins, Engª.) ------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
URBANÍSTICA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, 
DATADO DE 15/06/2020: ----------------------------------------------- 
Visto. Atenta aos fundamentos de facto e de direito enunciados no 
presente documento, sou a propor que seja superiormente proferido 
                                                           

4 Artigo 42.º Estatuto de ocupação e utilização dos espaços de 
interesse paisagístico (categoria 5.3) ------------------------------ 
1 — Nos espaços integrados nesta classe são proibidas as ações de 
iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de 
loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, instalação 
de empreendimentos industriais ou turísticos, obras hidráulicas, vias 
de comunicação, aterros, escavações, destruição do coberto vegetal e 
explorações de recursos geológicos. --------------------------------- 
2 — Sem prejuízo das competências legais de outras entidades com 
jurisdição sobre a área em causa, excetuam -se do disposto no número 
anterior: ---------------------------------------------------------- 
a) Os atuais usos do solo ou atividades que possam ser considerados 
preexistências nos termos do artigo 5.º, nomeadamente o uso florestal 
que não ponha em causa, direta ou indiretamente, o equilíbrio 
paisagístico ou ecológico do local; --------------------------------- 
b) A realização das ações que, pela sua natureza e dimensão, sejam 
insuscetíveis de prejudicar o equilíbrio paisagístico ou ecológico 
locais, incluindo a construção de pequenas infraestruturas de apoio 
direto aos usos acima referidos ou à proteção dos recursos, desde que 
devidamente justificadas; ------------------------------------------- 
c) As realizações já previstas neste Plano Diretor Municipal; ------- 
d) Ações de interesse público ou de alto interesse para o 
desenvolvimento do concelho, desde que estas sejam prévia e 
formalmente reconhecidas como tal pelo município. ------------------- 
3 — Excetuam -se ainda do disposto no n.º 1 a recuperação, reconstrução 
ou reconversão de usos de edificações preexistentes, desde que 
destinados a empreendimentos de turismo no espaço rural, aplicando –
se em tais casos a disciplina instituída pelo artigo 38.º ----------- 
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competente despacho, no sentido de a Câmara Municipal vir a adotar uma 
deliberação conducente à emissão de um projeto de decisão 
administrativa consubstanciando uma informação desfavorável 
relativamente ao pedido de informação prévia em causa (Edificação de 
três moradias em banda, num terreno sito no Lugar do Facheiro – Nantes, 
em Chaves), nos termos da informação infra.-------------------------- 
Neste contexto, e após adopção do projeto de decisão antes proposto, 
dever – se – à notificar o requerente, nos termos e para os efeitos 
do preceituado no Art.º 121º e seguintes, do Código de Procedimento 
Administrativo, para, querendo, vir a processo num prazo de 10 dias, 
dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável da decisão acima 
anunciada.----------------------------------------------------------
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 
DATADO DE 15/06/2020.------------------------------------------------ 
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. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO 
UNIFAMILIAR E DA CONSTRUÇÃO DE ANEXO E MURO DE VEDAÇÃO – LUGAR DE 
FONTAINHAS, VILA VERDE DA RAIA – ESTER ALVES PEIXOTO NASCIMENTO – P.º 
447/15 – INFORMAÇÃO DA DOTGU N.º 952/SCOU/2020, DA ENG.ª BRANCA 
FERREIRA. ---------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais:--------------- 
1- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 
1.1- Através do requerimento n.º 904/20, referente ao processo n.º 
447/15, a Sr.ª Ester Alves Peixoto do Nascimento, Cabeça de casal da 
herança de Carlos Manuel Ferreira do Nascimento, na qualidade de 
proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 
operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 
das obras de alteração5 de uma habitação unifamiliar e da construção6 
de anexo e muro de vedação confinante com caminho público, sito, no 
lugar de Fontainhas – Vila Verde da Raia, freguesia de Vila Verde da 
Raia 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 759,17 m2, está 
inscrito na matriz com o n.º 757 e descrito na conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 1440/20090323, da freguesia de Vila Verde da Raia.- 
1.3- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano 
tem a área total de 759,17 m2, está inscrito na matriz com o n.º 757, 
da freguesia de Vila Verde da Raia.---------------------------------- 
2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 
2.1- Alvará de obras de construção n.º 150/15, para construção de uma 
habitação unifamiliar, de r/chão, com a área de 220.00 m2.2.2-Auto de 
Embargo e Suspensão de Obras Particulares, datado de 2016-01-06;----- 

                                                           

5 «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; ------------------------------------------------------------ 
6 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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2.3 - Caducidade do Alvará de obras de construção n.º 150/15, declarada 
por deliberação de Câmara, datada de 27 de Maio de 2019, a qual, não 
se tornou definitiva.------------------------------------------------ 
2.4 – Informação/Proposta N.º 116/FIS/DAG/2020.----------------------
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;---------------------- 
- Certidão das Finanças;--------------------------------------------- 
- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde executou a 
obra;---------------------------------------------------------------   
- Planta de localização à escala 1:2.000;----------------------------     
- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;----------- 
- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ 
- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 
-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  
- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 
pública de carater profissional;------------------------------------- 
- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 
técnicos;----------------------------------------------------------- 
- Quadro de áreas/ficha de medição;---------------------------------- 
- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 
- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- 
- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 
escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 
- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 
todos os compartimentos;---------------------------------------------   
- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 
- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 
- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 
- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 
- Fatura do telefone;------------------------------------------------ 
- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 
- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 
-Projeto de arranjos exteriores e respetivo termo de 
responsabilidade;--------------------------------------------------- 
- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 
4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO-------------------------------------- 
4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação------------ 
4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 
no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por 
se reportar à legalização das obras de alteração de uma habitação 
unifamiliar e da construção de anexo e muro de vedação.--------------  
4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------ 
4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 
n.º 34 B, o terreno está inserido em dois espaços distintos: em espaço 
de classe 4 – espaço agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaço 
agroflorestais e na subcategoria 4.3. A – espaços agroflorestais 
comuns e em espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – 



                                                                F. 238 

                                                                  _____________________ 

 

 

categoria 1.3 – Outros Aglomerados, de acordo com as plantas de 
Ordenamento do Plano Diretor Municipal.------------------------------ 
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, com a área bruta de construção de 
220,00 m2, da construção de anexo, com a área de 44,80 m2 e de muro de 
vedação confinante com arruamento público com uma altura média de 1,80 
metros. As alterações na habitação são, ao nível do desnível entre a 
cota de soleira e a cota do arruamento.------------------------------ 
5.2- Pretende agora a requerente, a legalização, das obras levadas a 
efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 
subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 
que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 
de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional (1 
fogo).-------------------------------------------------------------- 
5.3- O edifício principal, destina-se a habitação unifamiliar, 
projeta-se em um piso, r/chão e tem uma área bruta de construção de 
220,00 m2. A edificação secundária, destina-se a “arrumos” e tem uma 
área bruta de construção de 44,80 m2.-------------------------------- 
5.4- Pretende ainda a legalização da construção do muro de vedação, 
confinante com o arruamento público, com uma altura de média de 1,80 
metros lineares, executado em blocos de cimento rebocado a areado 
fino. O Muro de vedação segue os alinhamentos das construções 
adjacentes.--------------------------------------------------------- 
5.5- A habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 220,00 
m2, que se pretende legalizar as obras de alteração, bem como, a 
construção de anexo e muro de vedação, que se pretende igualmente 
legalizar, não consubstanciam, a dispensa de apresentação dos 
elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 
113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização no 
n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 
da Edificação, ficando deste modo dispensado da vistoria prévia 
prevista para os procedimentos de legalização de operações 
urbanísticas.-------------------------------------------------------
5.6- O Conjunto edificado, na parcela de terreno, respeita o índice 
de construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 0,80 
m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido 
em espaço urbano x índice de construção) = 600,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 
480,00 m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão 
preconiza uma área bruta de construção de 264,80 m2, o que implica, um 
índice de construção de 0,44 m2/m2 <0,80 m2/m2 (índice de construção do 
local).------------------------------------------------------------- 
5.7- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 
no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 
Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 
2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 
5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 
vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 
predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------ 
5.8- Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 
bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 
alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 
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vez que tem área em logradouro, para 1 lugar de estacionamento 
automóvel.---------------------------------------------------------- 
6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 
6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 
previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 
do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto e dos 
projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados.------- 
7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 
7.1- De acordo com o n.º 1, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 
314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 
montante de 17,02 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 
124,24 euros.------------------------------------------------------- 
7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 142,26 euros, 
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 
II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 
ANEXO I-------------------------------------------------------------
-CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010-------------
-Áreas (m2):---------------------------------------------------------
-Habitação unifamiliar – sem aumento de área;-----------------------
-Anexo- com a área de 44,80 m2Muro de vedação – 33 metros lineares--- 
QUADRO I------------------------------------------------------------
Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)-------------- 
QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,14 0,14   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,20 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,06 0,00   

 - Betão  0 0,20 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,18 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,35 0,00   
 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 
betão) 0 0,17 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,35 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE ESGOTOS   0 0,34 0,00   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,36 0,00   

        
  C - custo das obras existentes na via pública   0,38    
  A - área bruta da obra a realizar     44,8 m2 

        

  

Anexos, garagens, cozinhas regionais e 
obras semelhantes em terreno onde já se 
encontre construída moradia unifamiliar e, 
desde que a área bruta daquelas 
construções ultrapasse 20 m2      

   - n.º 1 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 17,02  € 

 
QUADRO I 
- Cálculo das taxas administrativas 
(art.º 66 da subseção IV) 
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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 44,80 1,05 € 47,04 € 

n.º 10 Muro de vedação, por metro linear 33,00 1,05 € 34,65 € 

Art. 27, 
n.º1 Apreciação 

 34,55€ 43,55€ 

  TOTAL      125,24 € 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………∑ 17,02 € + 125,24 € = 142,26 € 
8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------ 
8.1- Considerando, que as edificações, 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, na habitação unifamiliar e anexo de apoio, cumprem 
as disposições previstas no artigos18.º e na subalínea iii), da alínea 
a1, do n.º 2, do artigo 19.º, Regulamento do Plano Diretor Municipal 
de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 
de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.-------------------- 
8.3 - A habitação unifamiliar, é servida por arruamento público 
pavimentado a betuminoso e possui ligação á rede pública de água. O 
esgoto é conduzido a fossa séptica.--------------------------------- 
8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto 
na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 
da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 
Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 
vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 
predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 
8.5- Constatando-se, que são apresentados, todos os 
elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 
113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização, no 
n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 
da Edificação, fica deste modo, o procedimento, dispensado da vistoria 
prévia prevista, no n.º 6, do artigo 73.º- C, da Revisão do Regulamento 
Municipal de Urbanização e de Edificação (RMUE).--------------------- 
8.6-Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada, a 
Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio urbano, com o 
averbamento dos herdeiros, por óbito do Sr.º Carlos Manuel Ferreira 
do Nascimento, da qual, deverá constar ainda, a retificação da 
confrontação, a Norte, de acordo com a Certidão das Finanças e com o 
levantamento topográfico, constantes do processo e uma vez que, tal 
condicionante é indispensável, para a legalização das obras de 
alteração e construção em causa, o requerente ficará vinculado, a 
apresentar a Certidão atrás referida, aquando da apresentação do 
subsequente pedido de emissão de autorização de utilização.---------- 
8.7- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 
adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 
alteração, o título 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 
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73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 
procedimental:------------------------------------------------------ 
a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 
do aludido órgão administrativo;-------------------------------------
b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 
requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 
autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 
c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 
legalização das obras de alteração da habitação unifamiliar e da 
construção anexo de apoio e muro de vedação, 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.------------------------------------------------------- 
À Consideração Superior---------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
URBANÍSTICA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, 
DE 15/06/2020:------------------------------------------------------ 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 
do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 
na informação técnica infra.----------------------------------------- 
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 
DATADO DE 16/06/2020.------------------------------------------------ 
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. --------------------------------------------- 
 
 
3.13. PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA – RUA DA PAZ, UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – ANTÓNIO DO NASCIMENTO 
CACHÃO – P.º 656/19 – INFORMAÇÃO DA DOTGU N.º 0955/SCOU/2020, DA ENG. 
VITÓRIA ALMEIDA. ---------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 
1.1 Por requerimento com registo de entrada nos serviços da Divisão 
de Gestão e Ordenamento do Território, sob o n.º 1810/19, datado de 
27 de agosto de 2019, os Senhores António do Nascimento Cachão e José 
Fontes de Almeida, na qualidade de proprietários, vieram requerer o 
destaque de uma parcela, do prédio urbano a seguir identificado e 
emitir a respetiva certidão, em conformidade com o estabelecido no 
artigo 6.º, do Decreto - Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 
última versão, que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, RJUE e nos termos do artigo 19.º do Regulamento Municipal 
da Urbanização e da Edificação, 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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1.2 A Coberto do requerimento n.º 1107/20, em 08/06/2020, foram 
apresentados, para além de CD acompanhado de Declaração de 
conformidade digital, os seguintes documentos: documentação 
fotográfica que elucida a retirada de todos os obstáculos que impedem 
a circulação no caminho público na orientação sul do prédio em análise 
e planta de destaque, à escala 1/500, com a confirmação que o referido 
caminho possui a largura de 4m.-------------------------------------- 
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------- 
2.1 De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de 
Chaves, CCRP, apresentada, descreve o prédio urbano, situado em 
Estrada do Seara, Rua da Paz, n.º74, composto de habitação de rés-do-
chão e logradouro, com a área total de 600m2 e a área descoberta de 
495,60 m2, descrito sob o n.º1145/20100630 da freguesia de Santa 
Cruz/Trindade, artigo matricial n.º 363 natureza urbana, confrontando 
de norte com Manuel dos Santos Cachão, de nascente com Manuel dos 
Santos Cachão, de sul com Caminho público e de poente com Rua da Paz, 
a favor dos legatários António do Nascimento Cachão e José Fontes de 
Almeida, ora requerentes;-------------------------------------------- 
2.2 Face à caderneta predial urbana, do serviço de Finanças de Chaves, 
obtida via internet em 2019/07/09, apresentada, o prédio rústico, 
localizado na Rua da Paz, n.º74 – Estrada do Seara, da União das 
freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, confronta norte com 
Manuel dos Santos Cachão, de nascente com Manuel dos Santos cachão, 
de sul com caminho público (PA n.º64/12) e de poente com Rua da Paz 
(PA n.º64/12), descrito de prédio não licenciado em condições muito 
deficientes de habitabilidade, com um piso, com uma área total do 
terreno de 600,00 m2, inscrito na matriz da referida freguesia sob o 
artigo nº 676 ARV e que teve origem no artigo 363, da extinta freguesia 
de santa Cruz/Trindade, no ano de 1957, sendo o titular Cândida 
Adelaide – cabeça de casal da herança de...-------------------------- 
3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO----------------------------------------------- 
3.1 O pedido encontra - se instruído com os elementos necessários ao 
procedimento em análise, conforme previsto no artigo 19.º do 
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, publicado em 
Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro de 2015, 
através do regulamento n.º732/2015, RMUE.---------------------------
3.2 São apresentados os termos de responsabilidade do autor do pedido 
de operação de destaque, e declaração do autor do levantamento 
topográfico atestando a conformidade com os elementos cadastrais.---- 
4. ANTECEDENTES------------------------------------------------- 
Em 14/05/2010, foi registado um pedido relativo a um pedido de emissão 
de certidão, local Rua da Paz, n. º74, que deu origem ao processo n.º 
143/10, em nome de Odete de Jesus Cachão Fontes de Almeida, no entanto 
não existe prova de qualquer deliberação municipal.------------------ 
5. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO NAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL------------------------------------------------------- 
5.1 Recorrendo, a Tecnologias de Comunicação e Informação, e fazendo 
a sobreposição do levantamento georreferenciado, apresentado pelos 
requerentes sobre o raster da carta de ordenamento do PDM, folha 34A, 
à escala1:10000, verificamos que o prédio se encontra inserido em 
espaços da Classe1 - urbanos e urbanizáveis, na categoria 1.1 – cidade 
de Chaves, tal como se pode constatar no extrato das plantas de 
ordenamento dos planos municipais de ordenamento do território 
vigentes à escala de 1:10000, com a indicação da pretensão, também 
apresentado pelos interessados.-------------------------------------- 
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5.2 A planta de condicionantes assinala a servidão administrativa da 
estrada Municipal 507 [circular externa de Chaves (Seara) ao limite 
do concelho (Montalegre)].------------------------------------------- 
6. CONSULTAS INTERNAS------------------------------------------------ 
6.1 Suscitaram dúvidas sobre a qualificação da dominialidade  do 
caminho(7), localizado a sul do prédio em análise e condição necessária 
para efetuar o destaque de uma parcela dentro do perímetro, (sem 
prejuízo do expresso no documento da conservatória do registo predial 
e caderneta predial, referentes ao prédio em análise, apresentados 
pelos interessados),   neste contexto em 09/09/2019 foi solicitado 
parecer à Divisão de Projetos e Mobilidade, análise quanto ao caracter 
público do referido caminho, a qual pronunciou-se através de email 
remetido em 20/09/2019, no entanto o mesmo não foi suficientemente 
conclusivo.--------------------------------------------------------- 
6.2 Sequencialmente em 27/09/2019 foi solicitado ao Sector de 
Fiscalização Municipal, SFM, da Divisão de Administração Fiscalização, 
no sentido de se deslocarem ao local, para averiguar o nome do 
proprietário da parcela de terreno localizado no tardoz,( a nascente) 
do prédio em análise e quais os processos de licenciamento das 
construções, levados a efeito na referida parcela, para em fase 
subsequente, no âmbito do presente processo uma análise, se poder 
fazer um estudo comparativo das condições de licenciamento  
à semelhança do efetuado. Em 16/03/2020, o SFM, pronunciou-se através 
da Informação n.º38/20 – Zona Norte, identificando o processo de obras, 
da construção destinada a uma habitação unifamiliar, (localizada a 
nascente do prédio em análise), licenciada ao abrigo do Alvará n.º 
866/88, que culminou com o Alvará de Autorização de utilização 
n.º01/89, em nome de Eurico Augusto Cachão, sendo o atual proprietário 
o Sr. Paulo José de Jesus Fraga.-6.3 Aquando da construção da habitação 
unifamiliar (localizada a nascente do prédio em análise), licenciada 
ao abrigo do Alvará n.º 866/88, que fica no fim do atual caminho 
considera-se reconhecido que se trata de uma via pública.------------ 
7. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 
7.1 Caracterização da pretensão---------------------------------
Pretendem os requerentes que lhe seja autorizado o destaque de uma 
parcela de terreno, “Parcela a destacar”, com a área de 300,00 m2, ao 
terreno com a área total de 600 m2, sito no local supra identificado.- 
7.2 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação---------------- 
A operação de destaque enquadra-se na disposição constante do número 
4, do artigo 6.º, do RJUE. De acordo com o definido nos números 4, 6 
e 8 deste artigo, é condição da mesma que, as duas parcelas resultantes 
do destaque confrontem com arruamentos públicos e na área 
correspondente ao prédio originário, 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, 

                                                           

7 Tendo por base a documentação fotográfica, apresentada e com recurso 
à aplicação Google maps, verificou-se que o caminho público, na 
orientação sul do prédio, não se encontra infraestruturado, 
(pavimentação, redes hidráulicas e iluminação pública), chegando mesmo 
a ser encimado por dois pórticos, na vizinhança da rua da Paz, sendo 
que num dos pórticos, possui a inscrição do n.º de polícia e aposta a 
caixa de correio, bem como, o referido caminho público não tem topónimo 
e o respetivo acesso ao mesmo,  a partir da rua da Paz,  é assegurado 
por um maciço em betão ---------------------------------------------- 
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intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, de 
servições ou restrições de utilidade pública, etc.------------------- 
A pretensão em análise tem por objetivo o destaque de uma parcela de 
terreno com a área de 300m2(8), a qual se localiza em Classe1 - espaços 
urbanos e urbanizáveis, isto é, a parcela a destacar se situa dentro 
do perímetro urbano.------------------------------------------------- 
À luz do disposto no citado nº4, do artigo 6.º, do RJUE, os atos que 
tenham por efeito o destaque de uma única parcela, nas circunstâncias 
antes enunciadas, estão isentos de licença desde que as duas parcelas 
resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos. 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.---------------- 
8. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 
8.1 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.----------------------------------------------------------- 
8.2. Nestes termos, o presente processo administrativo, registado com 
o nº656/19, 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:---------------- 
A “parcela a destacar”/ “Parcela um” com a área de 300,00 m2, confronta 
a norte com Manuel dos Santos Cachão, a nascente com José Fontes de 
Almeida e António Nascimento Cachão, a sul com caminho público e poente 
com Rua da Paz. Prevê-se na parcela a destacar uma área de implantação 
de 127,00m2 e uma área bruta de construção de 127,00m2, sendo 30,00m2 
área bruta dependente.-----------------------------------------------  
A “parcela mãe”/”parcela dois”/”Parcela restante”, com a área de 
300,00 m2, confronta a norte com Manuel dos Santos Cachão, a  nascente 
com Manuel dos Santos Cachão, a sul com caminho público e a poente com 
António do Nascimento Cachão e José Fontes de Almeida. Prevê-se na 
parcela a destacar uma área de implantação de 70,00m2 e uma área bruta 
de construção até 70,00m2, sendo 25,00m2 área bruta dependente------- 
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;------------------- 
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 
especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições 
administrativas ou de utilidade pública.----------------------------- 
8.3 Nota: a “parcela a destacar” possui já uma edificação de R/C 
destinada a habitação e na “parcela mãe” visualizam-se umas pequenas 
edificações, antigas (tendo por base a documentação fotográfica) não 
consta qualquer indicação do seu eventual licenciamento.------------- 

                                                           

8 de um prédio urbano, com uma área total de 600m2, situado em Estrada 
do Seara, Rua da Paz, n.º74, descrito na Conservatória do registo 
Predial sob o nº1145/20100630 , inscrito na matriz da freguesia de 
Santa Cruz/Trindade sob o artigo nº363, natureza urbana ------------- 
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À consideração superior.---------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
URBANÍSTICA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, 
DE 15/06/2020:------------------------------------------------------ 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 
do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 
na informação técnica infra.----------------------------------------- 
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 
DATADO DE 16/06/2020. ----------------------------------------------- 
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. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LICENÇA TITULADA PELO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 
N.º 9/88 – LUGAR DE FORTES, SANTA MARIA MAIOR, CHAVES – ÂNGELO MARTINS 
FERREIRA – P.º 247/14 – INFORMAÇÃO DA DOTGU N.º 760/SCOU/2020, DA SRA. 
ENG.ª CONCEIÇÃO REI. ------------------------------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------- 
1-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 
1.1-Em reunião de câmara de 24-04-2015, sob proposta da informação da 
autoria do Srº Arqtº Luís Miguel Ferreira dos Santos, a exercer funções 
na anteriormente designada Divisão de Gestão Urbanística e 
Territorial, o Executivo deferiu o pedido de alterações à licença 
titulada pelo alvará de loteamento nº 9/88, solicitado sob o 
requerimento nº 738/14, nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 26/10, 
de 30/03 e posteriores alterações.----------------------------------- 
1.2-Por despacho datado de 09-12-2016, do então Vereador Responsável 
pela Gestão Urbanística, Srº Arqtº Castanheira Penas, o qual recaíu 
sobre a INFORMAÇÃO Nº1171/SCOU/2016, foi  praticado o  despacho de 
Saneamento e Apreciação Liminar, para os requerentes apresentarem no 
prazo de 15 dias, os elementos em falta, mencionados no item 3.2 da 
informação técnica, retro citada,  nos termos do artigo 108º do Código 
de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, 
de 7/1.------------------------------------------------------------- 
1.3 - Através do n/ ofício com a referência 1086/DGOT/2016, de 16-11-
2016, os requerentes, foram conhecedores do despacho referido no 
anterior parágrafo.------------------------------------------------- 
1.4 - Sob o requerimento registado com o nº 2319/16, de 22-12-2016, 
os interessados solicitaram a prorrogação do prazo, dado por despacho 
superior de 09-12-2016, por mais 120 dias. -------------------------- 
2-PARECER----------------------------------------------------------- 
2.1 - De acordo com o disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 71º do 
Decreto - Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-
Lei nº 136/2014, de 9/9, os interessados tinham o ônus jurídico para 
no prazo de um ano, a contar da notificação do ato de deferimento do 
pedido de alteração à licença, apresentarem todos os projetos 
inerentes à realização das obras de urbanização, cujo projeto de 
divisão fundiária, foi aprovado em reunião de câmara de 24-04-2015.-- 
2.2 - O prazo concedido por despacho superior de 09-12-2016, para a 
apresentação dos elementos em falta, referentes às obras de 
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urbanização necessárias à implementação da 1ª alteração à licença, 
titulada pelo alvará nº 9/88, expirou em 08-12-2016.----------------- 
2.3 - O pedido de prorrogação do prazo, solicitado sob o requerimento 
nº 2319/16,  para a apresentação dos elementos em falta, referentes 
às obras de urbanização e mencionados no item 3.2 da INFORMAÇÃO Nº 
1171/SCOU/2016, encontra-se tacitamente deferido, de acordo com  o 
disposto na alínea c) do artigo 111º do Código de Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com 
posteriores alterações.--------------------------------------------- 
3-PROPOSTAS--------------------------------------------------------- 
Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas, bem 
como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
e no Regulamento Municipal da Urbanização e da edificação, tomo a 
liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental:-- 
3.1 - Que o presente processo administrativo, registado com o nº 
247/14, esteja presente em reunião de câmara para que o Executivo 
delibere declarar caducada a aprovação das alterações à licença, 
titulada pelo alvará de loteamento nº 9/88 e solicitadas sob o 
requerimento nº 738/14, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 
71º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, na sua versão final, as quais 
se projetavam no lote designado pela letra “E”, inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de Santa Maria Maior sob o artigo 4558º e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 
1744/20090406, o qual derivou do loteamento titulado pelo alvará nº 
9/88, incidente sobre o prédio rústico inscrito na matriz predial da 
freguesia de Santa Maria Maior sob o artigo 759º e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 41490, a folhas 
49 do livro B-99.---------------------------------------------------- 
3.2 - Pelo expresso nos artigos 121º e 122º do Código de Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7/1, deve ser 
dado a conhecer às interessadas, o prazo de 10 dias para, em audiência 
prévia virem a processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido 
da decisão.--------------------------------------------------------- 
3.3 - Dê-se a conhecer aos requerentes, o teor da deliberação que 
recaír sobre a presente informação técnica.-------------------------- 
À Consideração Superior.--------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
URBANÍSTICA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, 
DATADO DE 16.06.2020.------------------------------------------------ 
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 
do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 
na informação técnica infra.----------------------------------------- 
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 
DATADO DE 17.06.2020.------------------------------------------------ 
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. --------------------------------------------- 
 
 

VI 
OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 
 
1- URBANIZAÇÃO 
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1.1. CONSTRUÇÃO DE RELVADO NATURAL PELO MÉTODO DE SEMENTEIRA NO ESTÁDIO 
MUNICIPAL ENG.º BRANCO TEIXEIRA. RECEÇÃO DEFINITIVA. ---------------- 
Foi presente a informação nº 154/2020, identificada em epígrafe, cujo 
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 
I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
1. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 
do dia 6 de maio de 2013, o Município de Chaves abriu, procedimento 
por Ajuste Direto, tendo como objeto a adjudicação da empreitada 
“Construção de Relvado Natural pelo Método de sementeira no Estádio 
Municipal Eng.º Branco Teixeira”. ----------------------------------- 
2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 
do dia 20 de maio de 2013, o Município de Chaves, adjudicou à empresa 
“SportRelva, 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 4 de junho de 2013. ------- 
4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária encontra-se fixado em 146.949,42€ (Cento e 
quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e nove euros e quarenta e 
dois cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. - 
5. Prazo de execução da obra, 60 dias. ----------------------------- 
6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado a 17 de junho de 2013. ------------------------------------ 
7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 
empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 
reunião ordinária, do dia 5 de agosto de 2013, tendo o empreiteiro 
tomado conhecimento em 21 de agosto de 2013. ------------------------ 
8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 
do dia 16 de setembro de 2013, o Município de Chaves aprovou lista de 
trabalhos de suprimento de erros e omissões no valor de 2.000,00€. -- 
9. O Auto de Receção Provisória é de 17 de outubro de 2014. -------- 
10. Em setembro de 2017 foi efetuada a substituição do relvado natural 
do campo de jogos do Estádio Municipal. ----------------------------- 
11. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 
do dia 13 de novembro de 2017, o Município de Chaves aprovou a redução 
da caução no valor de 8.298,65€, respeitante aos trabalhos do relvado 
natural substituído. ------------------------------------------------ 
12. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 
do dia 21 de janeiro de 2019, o Município de Chaves aprovou a redução 
da caução no valor de 5.846,67, respeitante aos primeiros quatro anos 
do prazo de garantia. ----------------------------------------------- 
II – Fundamentação -------------------------------------------------- 
1. A entidade executante através de ofício que deu entrada no 
expediente geral do Município de Chaves com o registo n.º 8778 do dia 
30 de setembro de 2019, vem solicitar a liberação da caução da obra. 
2. Decorridos cinco anos da data da Receção Provisória, de acordo com 
o estipulado no Artigo 394.º do Código dos Contratos Públicos, foi 
efetuada uma vistoria à obra, de acordo com Auto de Vistoria que se 
anexa, conjuntamente com o representante do empreiteiro na qual se 
verificou não haver anomalias técnicas e que os trabalhos se encontram 
executados dentro das condições técnicas previstas no projeto e em 
conformidade com as boas práticas de execução. ---------------------- 
3. Apos a redução da caução aprovadas em 13 de novembro de 2017 e 21 
de janeiro de 2019 respeitante resulta um valor da caução de 639,630€, 
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referentes a trabalhos do contrato inicial, mais 10,00€ referentes aos 
trabalhos de suprimento de erros e omissões. ------------------------ 
III – Da Proposta --------------------------------------------------- 
Face ao exposto, sou a propor o seguinte: --------------------------- 
a) Submeter a presente informação à aprovação do Órgão Executivo 
Municipal; --------------------------------------------------------- 
b) Que de acordo com o estipulado no Artigo 398.º do Código dos 
Contratos Públicos, dado que as obras não apresentam deficiências, 
seja efetuada a Receção Definitiva da Obra; ------------------------- 
c) Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, sejam 
restituídas as quantias no valor de 639,630€, referentes a trabalhos 
do contrato inicial, mais 10,00€ referentes aos trabalhos de 
suprimento de erros e omissões. ------------------------------------- 
À consideração Superior. -------------------------------------------- 
Chaves, 09 de junho de 2020 ----------------------------------------- 
O Técnico ----------------------------------------------------------- 
(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 
Anexos: Ofício do pedido -------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.06.16. – 
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 
2020.06.17. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
 
 
1.2. 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 – TRABALHOS A 
MENOS -------------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação nº 161/2020, identificada em epígrafe, cujo 
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 
I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como 
objeto a adjudicação da empreitada “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 3.2)”. -------------------------------------------------------- 
2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 4 de outubro de 2018, 
o Município de Chaves adjudicou à empresa “Higino Pinheiro & Irmão, 
S.A.”, a execução da referida empreitada. --------------------------- 
3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 20 de 
novembro de 2018. --------------------------------------------------- 
4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária encontra-se fixado em 785.793,99€ (Setecentos e 
oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e três euros e noventa e 
nove cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 
importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 
• Prazo de execução da obra: 240 dias. ---------------------------- 
5. O auto de consignação é de 3 de dezembro de 2018. --------------- 
6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 11 de janeiro de 
2019. -------------------------------------------------------------- 
II – Fundamentação -------------------------------------------------- 
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1.  Na empreitada, relativamente ao contrato inicial no valor de 
785.793,99€, foram faturados 750.463,39 €, resultando trabalhos a 
menos no valor de 35.330,60€. --------------------------------------- 
2.  Tal facto, resulta de: ----------------------------------------- 
i) Os materiais cujo fornecimento se encontrava previsto nos artigos 
8.10, 8.19, 8.20, 8.27, 8.28, 8.29, 9.6, 9.7, 9.32 e 9.33 no valor de 
25.773,00€, foram fornecidos pela EDP, ao abrigo do contrato de 
concessão regulado pela portaria 454/2001 de 5 de maio; ------------- 
ii) Relativamente ao mobiliário urbano, verificou-se que: ----------- 
- As grelhas para caldeiras previstas excedem as quantidades realmente 
necessárias, resultando assim em 20 unidades a menos, o que equivale 
a 6.400,00€. -------------------------------------------------------- 
- Os balizadores previstos excedem as quantidades necessárias, tendo-
se colocado apenas 190, dos 208 previstos, resultando aqui um trabalho 
a menos no valor de 732,60€. ---------------------------------------- 
- Verificou-se igualmente que a quantidade de Mupis previstos era 
excessivo para a área de intervenção, tendo-se optado por colocar 
apenas 5 dos 6 previstos. Resulta assim uma menor valia de 2.425,00€ 
3 – Conforme o anteriormente exposto, nesta obra contabilizam-se 
trabalhos a menos no valor de 35.330,60€, conforme listagem em anexo 
É tudo quanto me cumpre informar ------------------------------------ 
Chaves, 12 de junho de 2020 ----------------------------------------- 
A técnica superior -------------------------------------------------- 
Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª ---------------------- 
Em Anexo: Lista de trabalhos a menos -------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.06.15. – 
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 
2020.06.17. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
 
 
1.3. LOTES 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 31/DOP/2020 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ------------------------ 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 31/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, no valor de 53.257,10 €, 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 
2020.06.17. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 53.257,10 
(Cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e sete euros e dez 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
 
 
1.4. 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 32/DOP/2020 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) -------------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 32/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 5.120,45 €, 
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 
2020.06.17. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 5.120,45 
(Cinco mil, cento e vinte euros e quarenta e cinco cêntimos), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 
 
 
1.5. ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 
CICLOVIA CHAVES / VIDAGO (VALORIZAR)- 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, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 56.343,05 
€, 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 
2020.06.17. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 56.343,05 
(Cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e três euros e cinco 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
 
 
1.6. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 
(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 
DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 01/DOP/2020 (TRABALHOS 
ELEGÍVEIS) --------------------------------------------------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 01/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no valor de 86.229,37 
€, 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 
2020.06.17. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 86.229,37 
(Oitenta e seis mil, duzentos e vinte e nove euros e trinta e sete 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
Ausentou-se da sala, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor 
João Carlos Alves Neves, não tendo participado na análise, discussão 
e votação do assunto abaixo mencionado. ----------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
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1.7. TRILHOS DE VISITAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO 
DE CHAVES – LOTES 1 A 6 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2020 (TRABALHOS 
ELEGÍVEIS) --------------------------------------------------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 03/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, NATURTHOUGHTS – TURISMO DE NATUREZA, LDA., no valor de 
107.334,64 €, 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 
2020.06.17. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 
107.334,64 (Cento e sete mil, trezentos e trinta e quatro euros e 
sessenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  
 
 
1.8. TRILHOS DE VISITAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO 
DE CHAVES – LOTES 1 A 6 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2020 (TRABALHOS 
NÃO ELEGÍVEIS) ------------------------------------------------------ 
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, NATURTHOUGHTS – TURISMO DE NATUREZA, LDA., no valor de 
2.700,00 €, 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 
2020.06.17. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 2.700,00 
(Dois mil e setecentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.-  
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
Regista-se a entrada na sala, do Vereador do Partido Social Democrata, 
Senhor João Carlos Alves Neves, retomando a sua participação na 
presente reunião. --------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
1.9. FONTES TERMAIS DE CHAVES E SEGIREI - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 
01/DOP/2020 -------------------------------------------------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 01/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 
PÚBLICAS, S.A., no valor de 17.282,78 €, 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 
2020.06.17. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 17.282,78 
(Dezassete mil, duzentos e oitenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------  
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1.10. LOTES 8 E 12 – REQUALIFICAÇÃO DAS AVENIDAS DR. FRANCISCO SÁ 
CARNEIRO, XAVIER TEIXEIRA E RAPOSEIRA, DAS RUAS LINHA DO COMBOIO E 
AREGOS E DO VIADUTO DA RAPOSEIRA - PAMUS 1.5, 3.2 E 3.4 - AUTO DE 
REVISÃO Nº 01/DOP/2020 ---------------------------------------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Revisão nº 01/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, no valor de 8.782,84 €, 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 
2020.06.17. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 8.782,84 
(Oito mil, setecentos e oitenta e dois euros e oitenta e quatro 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------  
 
 
1.11. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 
PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 
ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 27/DOP/2020 (TRABALHOS 
ELEGÍVEIS) --------------------------------------------------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 27/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 64.474,45 
€, 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 
2020.06.17. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 64.474,45 
(Sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro euros e 
quarenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -  
 
 
1.12. LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 
1.6) E AVENIDA DE SANTO AMARO (PAMUS 1.7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 
09/DOP/2020 (ÁGUA) -------------------------------------------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 09/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 
PÚBLICAS, S.A., no valor de 9.018,12 €, IVA incluído, que se dá aqui 
por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -------- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.17. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 9.018,12 
(Nove mil e dezoito euros e doze cêntimos), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor. ----------------------------------------------------- 
 
 
1.13. LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 
1.6) E AVENIDA DE SANTO AMARO (PAMUS 1.7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 
10/DOP/2020 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ----------------------------------- 
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Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 10/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 
PÚBLICAS, S.A., no valor de 24.823,73 €, 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 
2020.06.17. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 24.823,73 
(Vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e três euros e setenta e três 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
 
 
1.14. LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA TENENTE VALADIM (PAMUS 
1.6) E AVENIDA DE SANTO AMARO (PAMUS 1.7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 
11/DOP/2020 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ------------------------------ 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 11/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 
PÚBLICAS, S.A., no valor de 12.283,40 €, 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 
2020.06.17. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 12.283,40 
(Doze mil, duzentos e oitenta e três euros e quarenta 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. BRUNO MACIEL LIMA LEITE. 
INFORMAÇÃO Nº146/DA/2020. ------------------------------------------- 
Foi presente a informação nº146/DA/2020, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 
1. INTRODUÇÃO: ----------------------------------------------------- 
Deu entrada na Divisão de Ambiente em 07 de maio de 2020, um pedido 
em nome de Bruno Maciel Lima Leite, 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 com o nº9392.- 
A 19 de maio de 2020, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 
Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. -- 
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A 29 de maio de 2020, foi nos facultado, através da informação/proposta 
nº02/SHSDPC, que a Sr. Bruno Maciel Lima Leite, demonstrou, de livre 
e espontânea vontade, a intenção de liquidar, o valor da dívida, em 6 
prestações.--------------------------------------------------------- 
2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 
Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 
urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 
faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 
residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 
prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 
fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 
O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 
municipal, desde que seja demonstrada a impossibilidade do sujeito 
passivo para efetuar o pagamento em dívida;-------------------------- 
Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 
pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 
presente informação, a dívida atual da requerente, corresponde à data 
de apresentação do pedido era de 80,12 €. --------------------------- 
Considerando que, a requerente, demonstrou, de livre e espontânea 
vontade, a intenção de liquidar, o valor da dívida em 6 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 80,12€, em 6 
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 Ambiente.------------------------------------ 
Chaves, 02 de junho 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 08.06.2020.------------------------------------------------ 
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. --------------------------------------------- 
 
 
2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. CARLA ALEXANDRA MAIA DOMINGUES. 
INFORMAÇÃO Nº147/DA/2020. -------------------------------------------   
Foi presente a informação nº147/DA/2020, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais. 
1. INTRODUÇÃO:-----------------------------------------------------  
Deu entrada na Divisão de Ambiente em 23 de janeiro de 2020, um pedido 
em nome de Carla Alexandra Maia Domingues a solicitar o pagamento em 
prestações, de uma dívida contraída junto do Município de Chaves, a 
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título de consumos de água, recolha de águas residuais e resíduos 
sólidos urbanos efetuados e não pagos, numa instalação com o nº38335.- 
A 24 de janeiro de 2020, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 
Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 
A 29 de maio de 2020, foi nos facultado, através da informação/proposta 
nº103/SHSDPC Nº50/2020, que a Srª Carla Alexandra Maia Domingues, 
demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de liquidar, o 
valor da dívida, em 6 prestações.------------------------------------ 
2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 
Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 
urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 
faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 
residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 
prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 
fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 
O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 
municipal, desde que seja demonstrada a impossibilidade do sujeito 
passivo para efetuar o pagamento em dívida;-------------------------- 
Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 
pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 
presente informação, a dívida atual da requerente, corresponde à data 
de apresentação do pedido era de 307,47 €.--------------------------- 
Considerando que, a requerente, demonstrou, de livre e espontânea 
vontade, a intenção de liquidar, o valor da dívida em 6 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 307,47€, em 6 
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 Ambiente.------------------------------------ 
Chaves, 02 de junho 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 08.06.2020.------------------------------------------------ 
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. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ANA MARIA COVA LAGE. INFORMAÇÃO 
Nº148/DA/2020. ----------------------------------------------------- 
Foi presente a informação nº148/DA/2020, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais. 
1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
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Deu entrada na Divisão de Ambiente em 11 de maio de 2020, um pedido 
em nome de Ana Maria Cova Lage a solicitar o pagamento em prestações, 
de uma fatura, numa instalação com o nº11345.------------------------ 
A 13 de maio de 2020, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 
Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. -- 
A 29  de maio de 2020, foi nos facultado, através da 
informação/proposta nº01/SHSDPC - 2020, que a Srª Ana Maria Cova Lage, 
demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de liquidar, o 
valor da fatura, em 4 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 143,56 €.--------------------------- 
Considerando que, a requerente, demonstrou, de livre e espontânea 
vontade, a intenção de liquidar, o valor da dívida em 4 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 143,56€, em 4 
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 Ambiente.------------------------------------ 
À Consideração do Vereador Victor Santos.--------------------------- 
Chaves, 02 de junho 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 08.06.2020.------------------------------------------------ 
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. --------------------------------------------- 
 
 
4. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. SÓNIA MARLENE EVANGELISTA 
RODRIGUES. INFORMAÇÃO Nº149/DA/2020.  ------------------------------- 
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Foi presente a informação nº149/DA/2020, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 
1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
Deu entrada na Divisão de Ambiente em 15 de janeiro de 2020, um pedido 
em nome de Sónia Marlene Evangelista Rodrigues, 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 com o nº13076 
e 6281.------------------------------------------------------------- 
A 23 de janeiro de 2020, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 
Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 
A 29 de maio de 2020, foi nos facultado, através da informação/proposta 
nº104/SHSDPC Nº51-2020, que a Srª Sónia Marlene Evangelista Rodrigues, 
demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de liquidar, o 
valor da dívida, em 6 prestações cada instalação.-------------------- 
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 341,83 €. Referente à instalação 
nº13076 é 196,87€, e na instalação nº6281 é 144,96€.----------------- 
Considerando que, a requerente, demonstrou, de livre e espontânea 
vontade, a intenção de liquidar, o valor da dívida em 6 prestações 
cada instalação.---------------------------------------------------- 
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 341,83€, em 6 
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;------------------------------------------------------ 
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 Ambiente. ----------------------------------- 
À consideração do Vereador Victor Santos.---------------------------- 
Chaves, 03 de junho 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 08.06.2020.------------------------------------------------ 
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. --------------------------------------------- 
 
 
5. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. RICARDINA ROSA ALVES PIRES 
SANTOS. INFORMAÇÃO Nº163/DA/2020. ----------------------------------- 
Foi presente a informação nº163/DA/2020, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais. 
I -  Antecedentes-----------------------------------------------
Através de requerimento com o registo de entrada nos serviços 
administrativos desta Autarquia Local n.º 1, datado de 02 de janeiro 
de 2020, a Senhora Ricardina Rosa Alves Pires Santos, veio requerer  “ 
a anulação da execução fiscal” do Regulamento Municipal dos Serviços 
de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 
Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Chaves, 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 128, em 5 de julho 
de 2013.------------------------------------------------------------ 
Através de despacho emanado do Senhor Vereador Eng.º Victor Santos, 
datado de 01 de abril de 2020, tomada em reunião ordinária realizada 
no dia 27 de abril de 2020 e exarado(a) na informação técnica n.º 
105/DAR/2020, produzida no dia 27 de março de 2020, foi manifestada a 
intenção de deferir a pretensão formulada, de acordo com as razões de 
facto e de direito expostas na referida informação.------------------ 
Neste contexto, foi concedido ao peticionário 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 121.º e seguintes do Código 
do Procedimento Administrativo (aprovado em anexo pelo Decreto-lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, adiante CPA).------------------------------- 
Decorrido o aludido prazo, o requerente não apresentou qualquer 
observação ou sugestão, na legítima tentativa de inverter o sentido 
de decisão entretanto manifestado.-------------------------------
Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora, definitivo.--- 
II – Propostas--------------------------------------------------
Destarte, e de acordo com as razões de facto e de direito acima 
expostas, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte 
estratégia procedimental:------------------------------------------- 
a) Tomada de decisão definitiva, consubstanciada no deferimento do 
pedido formulado pelo requerente, com base nas razões expostas na 
informação técnica inicial n.º105/DAR/2020, produzida no dia 27 de 
março de 2020, documento cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexa à presente 
informação;--------------------------------------------------------- 
b) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, nos 
termos do artigo 114.º e do artigo 127.º do CPA, da decisão que vier 
a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação;------------------- 
c) Reenvio do processo, agora acompanhado do presente parecer, ao 
Senhor Vereador Eng.º Victor Santos, tendo em vista o respetivo 
sancionamento através de deliberação da Câmara Municipal;------------ 
d) Por último, e após a necessária notificação da decisão que vier a 
ser tomada, remetido o presente  processo aos competentes serviços 
municipais, para conhecimento e arquivo.----------------------------- 
É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto.--------- 
À consideração do Vereador Victor Santos.------------------------
Chaves, 09 de junho de 2020--------------------------------------
Anexo: O respetivo processo administrativo.-------------------------- 
O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 
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no uso de competências delegadas------------------------------------- 
(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 
DATADO DE 08.06.2020.------------------------------------------------ 
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. --------------------------------------------- 
 
 
6. ERROS E OMISSÕES -  CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO Nº 
1/UCP/2020 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A GESTÃO DA EFICIÊNCIA HÍDRICA 
NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE CHAVES - 
ZONA ABASTECIDA EM ALTA --------------------------------------------- 
Foi presente a informação, identificada em epígrafe, cujo o teor se 
transcreve na integra, para todos os efeitos legais. ---------------- 
Aos dezasseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, pelas 
dez horas, no Gabinete do Chefe da Divisão de Ambiente, reuniu o júri 
designado para o procedimento identificado em epígrafe, constituído 
pelos seguintes membros: -------------------------------------------- 
- Presidente: Eng.º Delmar Fernandes, Chefe da Divisão de Ambiente;-  
- 1º Membro efetivo: Eng.º Luis Braz, Técnico Superior; ------------  
- 2º Membro efetivo: Eng.ª Eva Castro, Técnica Superior. ------------ 
A reunião teve por fim analisar os pedidos de esclarecimento, no âmbito 
do procedimento “Concurso Limitado por Prévia Qualificação 
n.º1/UCP/2020 – Prestação de serviços para a gestão da eficiência 
hídrica no sistema de abastecimento de água da área do Município de 
Chaves - zona abastecida em alta”, apresentados pelas seguintes 
empresas:----------------------------------------------------------- 

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

Alguns pedidos de esclarecimento apresentados pelas referidas empresas 
que deram entrada na plataforma eletrónica “Vortal” dentro do prazo 
estabelecido no nº1 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos 
foram pelo júri considerados erros e omissões. ---------------------- 
Nalguns casos os concorrentes estão a solicitar informação adicional 
que o júri considerou que permite melhorar a proposta. -------------- 
Pedido de esclarecimento apresentado pela empresa “AGS – Administração 
e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A.”--------------------------- 
Ponto 9.1., al. a) e Anexo 1 do Programa de Procedimento:------------ 
Omissão: Refere-se na alínea a) do Ponto 9.1. do Programa de 
Procedimento que a candidatura deve ser constituída pelo Documento 
Europeu Único de Contratação Pública (DEUCP), não obstante não se 
refere que o documento deve ser disponibilizado em formato editável 
(XML) pela entidade adjudicante, de modo a que o candidato possa 
preencher o DEUCP, em formato editável, acrescentando a informação que 
lhe diz respeito, estando a primeira parte do formulário já preenchida 
pela entidade adjudicante. Acresce que o Anexo 1 ao Programa de 
Procedimento, nada refere, igualmente, quanto à disponibilização do 
ficheiro em formato editável (XML) pela entidade adjudicante, 
prestando, somente, informação acerca de um link genérico que dá acesso 
à plataforma, para preenchimento do DEUCP. Solicita-se, assim, a 
correção da omissão e a disponibilização do DEUCP em formato XML. --- 
Resposta:----------------------------------------------------------- 
O ficheiro DEUCP em formato XML é disponibilizado.------------------- 
Pedido de esclarecimento apresentado pela empresa “Luságua – Serviços 
Ambientais, S.A”---------------------------------------------------- 
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A. SOBRE O PROGRAMA DO PROCEDIMENTO--------------------------------- 
2. Solicita-se envio do ficheiro relativo ao DEUCP em formato xml, 
visto que o mesmo não se encontra nas peças concursais.-------------- 
Resposta:----------------------------------------------------------- 
O ficheiro DEUCP em formato XML é disponibilizado.------------------- 
B. SOBRE O CADERNO DE ENCARGOS--------------------------------------- 
1. Os ficheiros do tipo shapefile disponibilizados no Anexo II apenas 
apresentam informação relativa a medidores de caudal (existentes e 
futuros), reservatorios e troços de conduta numa extensão de cerca de 
2km. Neste contexto, vimos solicitar informação sobre:--------------- 
a. estado atual do cadastro disponível nos serviços e tipo de 

ficheiros base;--------------------------------------------------
--- 

b. indicação se o cadastro existente da rede de distribuição dispõe 
da indicação dos diâmetros, materiais e idade das condutas, cotas 
topograficas dos pontos notáveis da rede, localização e 
caracterização de acessórios, designadamente válvulas de 
seccionamento.------------- 

Resposta:----------------------------------------------------------- 
Relativamente ao cadastro, é disponibilizado um ficheiro SHP, com 
informação da rede.-------------------------------------------------- 
2. Solicita-se ainda a disponibilização dos seguintes elementos que 
serão a base para uma correta caraterização do sistema de 
abastecimento:------------------------------------------------------ 
b. Nº de roturas em condutas e em ramais para 2017,2018 e 2019;------ 
Resposta:----------------------------------------------------------- 
O júri considerou fornecer a informação adicional solicitada.-------- 
2017:   Avarias em Condutas -   1681---------------- 
2018:   Avarias em Condutas -   968----------------- 
2019:   Avarias em Condutas -   590----------------- 
c. Extensão da rede de distribuição e nº ramais;--------------------- 
Resposta:----------------------------------------------------------- 
O júri considerou fornecer a informação adicional solicitada.-------- 
É disponibilizado um ficheiro SHP, com informação da rede.---------- 
d. Pressão média na rede de abastecimento de água;------------------- 
Resposta:----------------------------------------------------------- 
O júri considerou fornecer a informação adicional solicitada.-------- 
A pressão média na rede de abastecimento de água é de 3,5 kg, no 
entanto à redes com o máximo de 7 kg.-------------------------------- 
e. Contadores instalados por calibre e respetiva idade média;-------- 
Resposta:----------------------------------------------------------- 
O júri considerou fornecer a informação adicional solicitada.-------- 
A informação é disponibilizado em ficheiro XLS.---------------------- 
f.Listagem de pontos de entrada de água por sistema------------------ 
Resposta:----------------------------------------------------------- 
O júri considerou fornecer a informação adicional solicitada.-------- 
A informação encontra-se no ficheiro SHP, disponibilizado.----------- 
3. Solicita-se indicação de quais os sistemas de informação, comercial 
e operacional, que o Município de Chaves tem em utilização.---------- 
Resposta:----------------------------------------------------------- 
O júri considerou fornecer a informação adicional solicitada.-------- 
O sistema de informação comercial é o uCLOUD da CGI.----------------- 
O sistema de informação operacional é o WORKWIZE da AGS.------------- 
Atendendo ao artigo 50º ponto 5 alínea b) deve o executivo municipal 
pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados pelo que deve 
este assunto ser agendado para a próxima reunião ordinária do Executivo 
Municipal para apreciação.------------------------------------------- 
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Sequencialmente, dando cumprimento ao disposto no nº8 do artigo 50º 
do citado Código, devem ser notificados a todos os interessados do 
teor integral da deliberação que vier a ser tomada pelo executivo 
municipal----------------------------------------------------------- 
O júri -------------------------------------------------------------- 
(Delmar Fernandes, Engº)--------------------------------------------- 
(Luís Braz, Eng.º)-------------------------------------------------- 
(Eva Castro, Eng.ª)------------------------------------------------- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.17. --------------------------------------------------------
Aprovo as deliberações tomadas pelo júri deste procedimento, 
constantes desta ata, pelo que deve ser levada ao conhecimento de 
todos os concorrentes, através da plataforma eletrónica através da 
qual está a ser tramitado este procedimento. Ao Executivo Municipal 
para ratificação deste despacho. ------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 
o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 17.06.2020. ------------ 
 
 

IX 
DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 
 

X 
FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 
 
1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS PARA A EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO AVISO NORTE-03-2017-
42 “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL” – DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE. 
CONCURSO PÚBLICO Nº3/UCP/2020. -------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
Tornando-se necessário proceder à aquisição dos bens identificados em 
epígrafe, de acordo com a Informação n.º115/DPM/2020, em anexo, 
submete-se à consideração superior a presente proposta que visa o 
seguinte: ---------------------------------------------------------- 
1. Escolha do tipo de procedimento -------------------------------- 
- Considerando que o preço base do presente procedimento é de 
599.170,11€ (quinhentos e noventa e nove mil, cento e setenta euros e 
onze cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, repartido da 
seguinte forma: ----------------------------------------------------- 
- Lote 1 – Eficiência energética de edifícios municipais - Fornecimento 
e instalação de vãos exteriores – 234.588,00€ (duzentos e trinta e 
quatro mil, quinhentos e oitenta e oito euros); --------------------- 
- Lote 2 – Eficiência energética de edifícios municipais - Fornecimento 
e instalação de equipamentos de instalações mecânicas de AVAC – 
306.989,41€ (trezentos e seis mil, novecentos e oitenta e nove euros 
e quarenta e um cêntimos); ------------------------------------------ 
- Lote 3 – Eficiência energética de edifícios municipais - Fornecimento 
e instalação de painéis fotovoltaicos – 45.658,00€ (quarenta e cinco 
mil, seiscentos e cinquenta e oito euros); -------------------------- 
- Lote 4 – Eficiência energética de edifícios municipais - Fornecimento 
e aplicação de revestimento térmico na envolvente opaca – 11.934,70€ 
(onze mil, novecentos e trinta e quatro euros e setenta cêntimos). -- 
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- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 35.ºA do CCP, foi 
efetuada uma consulta preliminar ao mercado, tendo sido convidadas 14 
empresas da especialidade, com vista a obter os preços atualizados do 
mercado para o fornecimento em causa; ------------------------------- 
- Considerando que, da consulta preliminar efetuada ao mercado, não 
se conseguiu obter o preço base do presente procedimento, uma vez que 
grande parte das empresas não respondeu à consulta e as empresas que 
apresentaram orçamento não respondem à maior parte dos equipamentos e 
especificações técnicas exigidas; ----------------------------------- 
- Assim, a fixação do preço base do concurso teve por base a medição 
obtida na prestação de serviços para a elaboração das especificações 
para a melhoria energética de edifícios municipais, efetuada pela 
empresa “Newton-C Consultores de Engenharia, Lda.”, da qual faz parte 
e que anexamos; ----------------------------------------------------- 
- Considerando que, nos termos do disposto na alínea a) do nº1 do 
artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poder-se-á lançar 
mão do procedimento “Concurso Público” como procedimento para a 
celebração de contratos, com publicação de anúncio no Jornal Oficial 
da União Europeia; -------------------------------------------------- 
Assim, em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 18º 
do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos 
artigos 36º e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Órgão Executivo 
Municipal, para aplicação do procedimento “Concurso Público”, previsto 
na alínea a) do nº1 do artigo 20º do CCP, para adjudicação do 
fornecimento identificado em epígrafe. ------------------------------ 
2. Designação do júri --------------------------------------------- 
- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 67º do 
CCP, com exceção do ajuste direto e dos casos previstos no nº3 do 
citado artigo, os procedimentos para a formação de contratos são 
conduzidos por um júri designado pelo órgão competente para a decisão 
de contratar; ------------------------------------------------------- 
Assim, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de 
constituição: ------------------------------------------------------ 
- Membros efetivos: ------------------------------------------------- 
- Presidente: Eng.º Abel Peixoto, Chefe da Divisão de Projetos e 
Mobilidade; -------------------------------------------------------- 
- 1º Membro Efetivo: Eng.º José Figueiredo, Técnico Superior; ------- 
- 2º Membro Efetivo: Dr.ª Carla Negreiro, Chefe da Divisão de 
Administração Geral, em regime de substituição. --------------------- 
O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 
impedimentos. ------------------------------------------------------ 
- Membros suplentes: ------------------------------------------------ 
- 1º Membro Suplente: Arq.º Paulo Roxo, Técnico Superior; ----------- 
- 2º Membro Suplente: Eng.º Amélia Rodrigues, Chefe da Divisão de 
Obras Públicas. ----------------------------------------------------- 
3. Delegação de competências -------------------------------------- 
Nos termos do disposto no nº1 do artigo 109º do CCP, sugere-se que as 
competências atribuídas ao órgão competente para a decisão de 
contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na 
parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código. ------------------- 
4. Aprovação do processo de procedimento -------------------------- 
Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea c) 
do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta o 
caderno de encargos, o programa de procedimento e o anúncio do 
concurso. ---------------------------------------------------------- 
5. Caução --------------------------------------------------------- 
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Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o 
adjudicatário prestará uma caução no valor de 5% do preço contratual. 
6. Adjudicação por lotes ------------------------------------------ 
Nos termos do disposto no nº1 do artigo 46º-A do CCP, o presente 
fornecimento será adjudicado por lotes. ----------------------------- 
7. Responsável pela direção do procedimento ----------------------- 
Que seja designada como responsável pela direção do procedimento, a 
Chefe da Divisão de Gestão Financeira, Dr.ª Márcia Santos, nos termos 
do disposto no artigo 55.º do Código do Procedimento Administrativo. 
8. Cabimento orçamental ------------------------------------------- 
O contrato de fornecimento em causa tem cabimento orçamental nas 
rubricas 07010301, 07010307, 07010406 e ações do PPI 2016.I.33, 
2016.I.34, 2016.I.38, 2017.I.6, 2017.I.8, 2017.I.11 e 2017.I.12, 
conforme informações de cabimento em anexo. ------------------------- 
À consideração superior. -------------------------------------------- 
Chaves, 12 de junho 2020. ------------------------------------------- 
A Técnica superior, em regime de mobilidade ------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 
2020.06.15. -------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 
cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 
matéria. ----------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.16. -------------------------------------------------------- 
À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 
ao proposto infra.--------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 
da mesma. ----------------------------------------------------------- 
 
 
2. AQUISIÇÃO DE UMA AUTO VARREDORA E LAVADORA COMPACTA COM RETOMA DE 
UMA VARREDORA RAVO 5002 DE 1999. CONCURSO PÚBLICO Nº4/UCP/2020. 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
Tornando-se necessário proceder à aquisição do bem identificado em 
epígrafe, de acordo com a Informação n.º161/2020 em anexo, submete-se 
à consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ---- 
9. Escolha do tipo de procedimento ------------------------------- 
- Considerando que o preço base do presente procedimento é de 
165.800,00€ (cento e sessenta e cinco mil e oitocentos euros), 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------- 
- Considerando que, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 47.º do 
CCP, o preço base fixado no caderno de encargos foi obtido através de 
uma consulta preliminar prevista no artigo 35.º-A do citado código; 
- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 
artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poder-se-á lançar 
mão do procedimento “Concurso Público” como procedimento para a 
celebração de contratos, sem publicação de anúncio no Jornal Oficial 
da União Europeia; -------------------------------------------------- 
Assim, em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 18º 
do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos 
artigos 36º e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Órgão Executivo 
Municipal, para aplicação do procedimento “Concurso Público”, previsto 
na alínea b) do nº1 do artigo 20º do CCP, para adjudicação do 
fornecimento identificado em epígrafe. ------------------------------ 
10. Designação do júri -------------------------------------------- 
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- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 67º do 
CCP, com exceção do ajuste direto e dos casos previstos no nº3 do 
citado artigo, os procedimentos para a formação de contratos são 
conduzidos por um júri designado pelo órgão competente para a decisão 
de contratar; ------------------------------------------------------- 
Assim, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de 
constituição: ------------------------------------------------------ 
- Membros efetivos: ------------------------------------------------- 
- Presidente: Eng.º Delmar Fernandes, Chefe da Divisão de Ambiente; - 
- 1º Membro Efetivo: Eng.ª Eva Castro, Técnica Superior; ------------ 
- 2º Membro Efetivo: Eng.º Luís Braz, Técnico Superior. ------------- 
O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 
impedimentos. ------------------------------------------------------ 
- Membros suplentes: ------------------------------------------------ 
- 1º Membro Suplente: Eng.º Paulo Branco, Técnico Superior; --------- 
- 2º Membro Suplente: Dr.ª Sandra Pereira, Técnica Superior. -------- 
11. Delegação de competências ------------------------------------- 
Nos termos do disposto no nº1 do artigo 109º do CCP, sugere-se que as 
competências atribuídas ao órgão competente para a decisão de 
contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na 
parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código. ------------------- 
12. Aprovação do processo de procedimento ------------------------- 
Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea c) 
do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta o 
caderno de encargos, o programa de procedimento e o anúncio do 
concurso. ---------------------------------------------------------- 
13. Caução -------------------------------------------------------- 
Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o 
adjudicatário prestará uma caução no valor de 5% do preço contratual. 
14. Adjudicação por lotes ----------------------------------------- 
Nos termos do disposto no nº2 do artigo 46º-A do CCP, a adjudicação 
no presente procedimento não será efetuada por lotes, uma vez que 
estamos perante uma aquisição de uma única varredora, logo, a prestação 
a abranger pelo respetivo objeto é técnica e funcionalmente 
incindível. -------------------------------------------------------- 
15. Cabimento orçamental ------------------------------------------ 
O contrato de fornecimento em causa tem cabimento orçamental na rubrica 
07011002 e ação do PPI 2003.I.11, conforme informação de cabimento em 
anexo. ------------------------------------------------------------- 
À consideração superior. -------------------------------------------- 
Chaves, 15 de junho de 2020 ----------------------------------------- 
A Técnica superior, em regime de mobilidade ------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 
2020.06.16. -------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 
cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 
matéria. ----------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.16. -------------------------------------------------------- 
À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 
ao proposto infra.--------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 
da mesma. ----------------------------------------------------------- 
 
 

XI 
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ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 
 

 
1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
1.1. DESIGNAÇÃO DE JÚRIS DOS PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA PROVIMENTO 
DE 9 CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU – UNIDADE FLEXÍVEL DE 
3.º GRAU DE RECURSOS HUMANOS, UNIDADE FLEXÍVEL DE 3.º GRAU DE 
INFORMÁTICA E SISTEMAS INTELIGENTES, UNIDADE FLEXÍVEL DE 3.º GRAU DE 
CONTRATOS E EXPROPRIAÇÕES, UNIDADE FLEXÍVEL DE 3.º GRAU DE CONTROLO 
FINANCEIRO DE FUNDOS EUROPEUS, UNIDADE FLEXÍVEL DE 3.º GRAU DE 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA, UNIDADE FLEXÍVEL DE 3.º GRAU DE EDUCAÇÃO, UNIDADE 
FLEXÍVEL DE 3.º GRAU DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE FUNDOS EUROPEUS, 
UNIDADE FLEXÍVEL DE 3.º GRAU DE DESENVOLVIMENTO TERMAL E TURÍSTICO, E 
UNIDADE FLEXÍVEL DE 3.º GRAU DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO. 
PROPOSTA N.º41/GAPV/2020 -------------------------------------------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
1. Considerando que, por deliberação dos órgãos executivo e 
deliberativo, tomada, em reunião e sessão ordinárias, realizadas, 
respetivamente nos pretéritos dias 27 e 30 de abril de 2020, foi 
aprovada a revisão da Estrutura Flexível, a revisão do Regulamento da 
Organização dos Serviços Municipais, bem como o Regulamento das 
Competências e do Procedimento de Recrutamento de Dirigentes 
Intermédios de 3.º Grau do Município de Chaves; --------------------- 
2. Considerando que o “Regulamento da Organização dos Serviços 
Municipais” e o “Regulamento das Competências e do Procedimento de 
Recrutamento de Dirigentes Intermédios de 3.º Grau do Município de 
Chaves” vieram a ser publicados no Diário da República, 2.ª Série, n.º 
94, de 14 de maio de 2020, entrando em vigor no 1.º dia útil seguinte 
ao da sua publicação; ---------------------------------------------- 
3. Considerando que o novo modelo organizacional municipal aprovado e 
atualmente em vigor assenta numa estrutura organizacional composta por 
nove Unidades Flexíveis de 3.º Grau – em concreto, a Unidade Flexível 
de 3.º grau de Recursos Humanos, a Unidade Flexível de 3.º Grau de 
Informática e Sistemas Inteligentes, a Unidade Flexível de 3.º Grau 
de Contratos e Expropriações, a Unidade Flexível de 3.º Grau de 
Controlo Financeiro de Fundos Europeus, a Unidade Flexível de 3.º Grau 
de Contratação Pública, a Unidade Flexível de 3.º grau de Educação, a 
Unidade Flexível de 3.º Grau de Planeamento e Gestão de Fundos 
Europeus, a Unidade Flexível de 3.º grau de Desenvolvimento Termal e 
Turístico, e ainda a Unidade Flexível de 3.º Grau de Valorização do 
Centro Histórico – cujos procedimentos concursais respetivos importa 
promover, à luz da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada a 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à 
Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e ulteriores 
alterações, e, bem assim, do Regulamento das Competências e do 
Procedimento de Recrutamento de Dirigentes Intermédios de 3.º Grau do 
Município de Chaves em vigor, para garantir o normal funcionamento dos 
serviços afetos às novas Unidades Flexíveis de 3.º Grau. ------------ 
II – Fundamentação -------------------------------------------------- 
1. Considerando que, o recrutamento, seleção e provimento dos cargos 
de Direção Intermédia de 3.º Grau é regulado pelo artigo 20.º e 
seguintes da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à Administração 
Local, por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e ulteriores 
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alterações, tendo ainda em consideração o enquadramento previsto no 
Regulamento das Competências e do Procedimento de Recrutamento de 
Dirigentes Intermédios de 3.º Grau do Município de Chaves em vigor;  
2. À luz da previsão constante no artigo 13.º da referida Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, na atual redação, o Júri de recrutamento dos 
cargos dirigentes é designado por deliberação da Assembleia Municipal, 
sob proposta da Câmara Municipal, e é composto por um presidente e 
dois vogais efetivos, e ainda dois vogais suplentes, tendo presente 
que o Presidente do Júri é designado de entre personalidades de 
reconhecido mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, 
e os vogais são designados de entre personalidades de reconhecido 
mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja 
atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos 
recursos humanos ou da administração local autárquica; -------------- 
4. Nestes termos, propõe-se que seja designado o Júri de recrutamento, 
para cada um dos nove procedimentos concursais acima referenciados, a 
saber: ------------------------------------------------------------- 
3.1. Júri do Procedimento Concursal para provimento de um cargo de 
Direção Intermédia de 3.º Grau – Unidade Flexível de 3.º grau de 
Recursos Humanos: --------------------------------------------------- 
Presidente: -------------------------------------------------------- 
- Dr.ª Carla Sofia Magalhães de Sousa Negreiro, Chefe de Divisão de 
Administração Geral, em regime de substituição, do Município de 
Chaves; ------------------------------------------------------------ 
Vogais Efetivos: ---------------------------------------------------- 
- Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, Chefe de Divisão de Educação 
e Ação Social do Município de Chaves; ------------------------------- 
- Dr.ª Márcia Raquel Silva Ramos Barreira Santos, Chefe de Divisão de 
Gestão Financeira do Município de Chaves; --------------------------- 
Vogais Suplentes: --------------------------------------------------- 
- Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão de Obras 
Públicas do Município de Chaves; ------------------------------------ 
- Eng.º Carlos Delmar Fernandes, Chefe de Divisão de Ambiente. ------ 
3.2. Júri do Procedimento Concursal para provimento de um cargo de 
Direção Intermédia de 3.º Grau – Unidade Flexível de 3.º Grau de 
Informática e Sistemas Inteligentes: -------------------------------- 
Presidente: -------------------------------------------------------- 
- Dr.ª Carla Sofia Magalhães de Sousa Negreiro, Chefe de Divisão de 
Administração Geral, em regime de substituição, do Município de 
Chaves; ------------------------------------------------------------ 
Vogais Efetivos: ----------------------------------------------------  
- Eng.º Carlos Delmar Fernandes, Chefe de Divisão de Ambiente; ------ 
- Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão de Obras 
Públicas do Município de Chaves; ------------------------------------ 
Vogais Suplentes: --------------------------------------------------- 
- Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, Chefe de Divisão de Educação 
e Ação Social do Município de Chaves; ------------------------------- 
- Dr.ª Márcia Raquel Silva Ramos Barreira Santos, Chefe de Divisão de 
Gestão Financeira do Município de Chaves. --------------------------- 
3.3. Júri do Procedimento Concursal para provimento de um cargo de 
Direção Intermédia de 3.º Grau – Unidade Flexível de 3.º Grau de 
Contratos e Expropriações: ------------------------------------------ 
Presidente: -------------------------------------------------------- 
- Dr.ª Carla Sofia Magalhães de Sousa Negreiro, Chefe de Divisão de 
Administração Geral, em regime de substituição, do Município de 
Chaves; ------------------------------------------------------------ 
Vogais Efetivos: ---------------------------------------------------- 
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- Dr.ª Márcia Raquel Silva Ramos Barreira Santos, Chefe de Divisão de 
Gestão Financeira do Município de Chaves;---------------------------- 
- Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, Chefe de Divisão de Educação 
e Ação Social do Município de Chaves; ------------------------------- 
Vogais Suplentes: --------------------------------------------------- 
- Eng.º Carlos Delmar Fernandes, Chefe de Divisão de Ambiente; ------ 
- Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão de Obras 
Públicas do Município de Chaves. ------------------------------------ 
3.4. Júri do Procedimento Concursal para provimento de um cargo de 
Direção Intermédia de 3.º Grau – Unidade Flexível de 3.º Grau de 
Controlo Financeiro de Fundos Europeus: ----------------------------- 
Presidente: -------------------------------------------------------- 
- Dr.ª Márcia Raquel Silva Ramos Barreira Santos, Chefe de Divisão de 
Gestão Financeira do Município de Chaves; --------------------------- 
Vogais Efetivos: ---------------------------------------------------- 
- Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, Chefe de Divisão de Educação 
e Ação Social do Município de Chaves; ------------------------------- 
- Eng.º Carlos Delmar Fernandes, Chefe de Divisão de Ambiente ------- 
Vogais Suplentes: --------------------------------------------------- 
- Arq.º Rodrigo Alberto Lopes Moreira, Chefe de Divisão de 
Desenvolvimento Económico do Município de Chaves; ------------------- 
- Dr.ª Carla Sofia Magalhães de Sousa Negreiro, Chefe de Divisão de 
Administração Geral, em regime de substituição, do Município de 
Chaves. ------------------------------------------------------------ 
3.5. Júri do Procedimento Concursal para provimento de um cargo de 
Direção Intermédia de 3.º Grau – Unidade Flexível de 3.º Grau de 
Contratação Pública: ------------------------------------------------ 
Presidente: -------------------------------------------------------- 
- Dr.ª Márcia Raquel Silva Ramos Barreira Santos, Chefe de Divisão de 
Gestão Financeira do Município de Chaves; --------------------------- 
Vogais Efetivos:  --------------------------------------------------- 
- Dr.ª Carla Sofia Magalhães de Sousa Negreiro, Chefe de Divisão de 
Administração Geral, em regime de substituição, do Município de 
Chaves; ------------------------------------------------------------ 
- Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão de Obras 
Públicas do Município de Chaves; ------------------------------------ 
Vogais Suplentes: --------------------------------------------------- 
- Arq.º Rodrigo Alberto Lopes Moreira, Chefe de Divisão de 
Desenvolvimento Económico do Município de Chaves; ------------------- 
- Eng.º Abel Peixoto, Chefe de Divisão de Projetos e Mobilidade do 
Município de Chaves. ------------------------------------------------ 
3.6. Júri do Procedimento Concursal para provimento de um cargo de 
Direção Intermédia de 3.º Grau – Unidade Flexível de 3.º grau de 
Educação: ---------------------------------------------------------- 
Presidente:  -------------------------------------------------------- 
- Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, Chefe de Divisão de Educação 
e Ação Social do Município de Chaves; ------------------------------- 
Vogais Efetivos: ---------------------------------------------------- 
- Eng.º Carlos França, Chefe de Divisão de Cultura e Turismo; ------- 
- Dr.ª Márcia Raquel Silva Ramos Barreira Santos, Chefe de Divisão de 
Gestão Financeira do Município de Chaves; --------------------------- 
Vogais Suplentes: --------------------------------------------------- 
- Dr. Maciel Duque, Chefe de Divisão de Juventude e Desporto, em regime 
de substituição, do Município de Chaves; ---------------------------- 
- Eng.º Carlos Delmar Fernandes, Chefe de Divisão de Ambiente. ------ 
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3.7. Júri do Procedimento Concursal para provimento de um cargo de 
Direção Intermédia de 3.º Grau – Unidade Flexível de 3.º Grau de 
Planeamento e Gestão de Fundos Europeus: ---------------------------- 
Presidente:  -------------------------------------------------------- 
- Arq.º Rodrigo Alberto Lopes Moreira, Chefe de Divisão de 
Desenvolvimento Económico do Município de Chaves; ------------------- 
Vogais Efetivos: ----------------------------------------------------  
- Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, Chefe de Divisão de Educação 
e Ação Social do Município de Chaves; ------------------------------- 
- Dr.ª Dalila Moreira, Chefe de Divisão de Apoio ao Investidor e 
Relações Externas, em regime de substituição, do Município de Chaves; 
Vogais Suplentes: ---------------------------------------------------  
- Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão de Obras 
Públicas do Município de Chaves; ------------------------------------ 
-  Eng.º Carlos França, Chefe de Divisão de Cultura e Turismo. ------ 
3.8. Júri do Procedimento Concursal para provimento de um cargo de 
Direção Intermédia de 3.º Grau – Unidade Flexível de 3.º grau de 
Desenvolvimento Termal e Turístico: --------------------------------- 
Presidente:  -------------------------------------------------------- 
- Eng.º Carlos França, Chefe de Divisão de Cultura e Turismo; ------- 
Vogais Efetivos:  --------------------------------------------------- 
- Dr.ª Márcia Raquel Silva Ramos Barreira Santos, Chefe de Divisão de 
Gestão Financeira do Município de Chaves; --------------------------- 
- Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, Chefe de Divisão de Educação 
e Ação Social do Município de Chaves; ------------------------------- 
Vogais Suplentes:  -------------------------------------------------- 
- Dr.ª Carla Sofia Magalhães de Sousa Negreiro, Chefe de Divisão de 
Administração Geral, em regime de substituição, do Município de 
Chaves; ------------------------------------------------------------ 
- Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão de Obras 
Públicas do Município de Chaves. ------------------------------------ 
3.9. Júri do Procedimento Concursal para provimento de um cargo de 
Direção Intermédia de 3.º Grau – Unidade Flexível de 3.º Grau de 
Valorização do Centro Histórico: ------------------------------------ 
Presidente:  -------------------------------------------------------- 
- Arq.ª Sofia Costa, Chefe de Divisão de Ordenamento do Território e 
Gestão Urbanística, em regime de substituição, do Município de Chaves; 
Vogais Efetivos:  -------------------------------------------------- 
- Dr.ª Carla Sofia Magalhães de Sousa Negreiro, Chefe de Divisão de 
Administração Geral, em regime de substituição, do Município de 
Chaves; ------------------------------------------------------------ 
- Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão de Obras 
Públicas do Município de Chaves; ----------------------------------- 
Vogais Suplentes: -------------------------------------------------- 
- Dr.ª Márcia Raquel Silva Ramos Barreira Santos, Chefe de Divisão de 
Gestão Financeira do Município de Chaves; --------------------------- 
- Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, Chefe de Divisão de Educação 
e Ação Social do Município de Chaves. ------------------------------- 
III – Proposta em sentido estrito ----------------------------------- 
Nestes termos, e face às razões de facto e de direito aquilatadas, 
propõe-se que a Câmara Municipal adote deliberação no sentido de: --- 
1. Aprovar e propor à digníssima Assembleia Municipal a designação 
dos Júris, supramencionados, ao abrigo da norma habilitante, contida 
no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e ulteriores 
alterações; -------------------------------------------------------- 
2. Em caso afirmativo, solicitar à Assembleia Municipal a aprovação 
da deliberação, sob forma de minuta, nos termos do disposto nos n.ºs 
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3 e 4 do artigo 57.º, do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
para produzir efeitos imediatos. ------------------------------------ 
Chaves, 12 de junho de 2020 ----------------------------------------- 
O Presidente da Câmara ---------------------------------------------- 
(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
despacho. Proceda-se em conformidade com o teor do mesmo. ----------- 
 
 
2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
 
 
2.1. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA EFEITOS DE ADJUDICAÇÃO 
- CONCURSO PÚBLICO PARA “ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO 
PÚBLICO COM A INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS, 
COM CARATER NÃO SEDENTÁRIO, COM ÁREA DE ESPLANADA E COM SERVIÇO DE 
ALUGUER DE EMBARCAÇÕES DE RECREIO NO DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO, JUNTO À 
ALAMEDA DO TABOLADO (CALDAS), FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR”. ------ 
Foi presente o relatório identificado em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
O presente Relatório foi desenvolvido no âmbito do procedimento 
adjudicatório pré-contratual tendo como objeto a adjudicação do 
direito de ocupação do espaço público com a instalação e exploração 
de um estabelecimento de bebidas, com carater não sedentário, com área 
de esplanada e com serviço de aluguer de embarcações de recreio no 
domínio público hídrico, junto à Alameda do Tabolado (Caldas), 
freguesia de Santa Maria Maior, cujo aviso publicitador veio a ser 
devidamente divulgado em jornal de expansão regional, muito 
concretamente, “A Voz de Chaves”, na edição do dia 13 de maio de 2020.  
Tal procedimento adjudicatório deu execução à proposta n.º 
20/GAP/2020, de 15 de abril de 2020, devidamente aprovada em reunião 
ordinária do Executivo Camarário, de 27 de abril de 2020. ----------- 
Saliente-se que, durante o período destinado a apresentação das 
propostas – fase de esclarecimentos – não foram apresentados, pelos 
potenciais interessados, pedidos de esclarecimento sobre a 
interpretação das peças do procedimento.----------------------------- 
O presente júri responsável pela elaboração do presente relatório é 
constituído pelos seguintes elementos: ------------------------------ 
- Presidente:  Dra. Carla Negreiro, Chefe de Divisão de Administração 
Geral, em regime de substituição. ---------------------------------- 
- Membros: 1.º vogal efetivo: Dr. Marcos Barroco, Técnico Superior; - 
2.º vogal efetivo: Dra. Cristina Rodrigues, Técnica Superior. ------ 
A composição do referido Júri consta, expressamente, da Proposta n.º 
20/GAP/2020, retrocitada, sendo o mesmo responsável pela liderança e 
coordenação do procedimento público para a adjudicação do direito de 
ocupação do espaço público com a instalação e exploração de um 
estabelecimento de bebidas, com carater não sedentário, com área de 
esplanada e com serviço de aluguer de embarcações de recreio no domínio 
público hídrico, junto à Alameda do Tabolado (Caldas), freguesia de 
Santa Maria Maior. -------------------------------------------------- 
2. ATO PÚBLICO  ---------------------------------------------------- 
O ato público de abertura das propostas decorreu no passado dia 04 de 
junho de 2020, no Edifício Paços do Concelho, Chaves, tendo sido 
admitido 1 (um) concorrente que apresentou 1 (uma) proposta, a qual 
se identifica no Quadro I. ----------------------------------------- 
Quadro I  ---------------------------------------------------------- 
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Concorrentes admitidos  --------------------------------------------- 
 Identificação do concorrente 

Concorrente Único  Matriz de Verão, Lda. 

O Júri responsável pela liderança do procedimento exarou ata do 
referido ato público, datada do pretérito dia 4 de junho de 2020, 
documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 
todos os efeitos legais e que se anexa ao presente relatório como 
documento n.º. 1. --------------------------------------------------- 
3. CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS ----------------------------- 
3.1 – Nos termos do ponto 21, do programa de concurso, a adjudicação 
é feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, 
tendo em conta os seguintes fatores, indicados por ordem decrescente 
de importância: ----------------------------------------------------- 
a) Valia técnica e qualidade: 60%; ------------------------------- 
b) Valor total dos custos orçamentados para a execução e 
implementação da estrutura associada ao estabelecimento de bebidas, 
com caráter não sedentário (15%); ---------------------------------- 
c) Experiência no ramo de atividade (15%); ----------------------- 
d) Prazo de execução e implementação da estrutura (10%). --------- 
3.1.1 O fator “valia técnica e qualidade da solução proposta” 
subdivide-se nos seguintes subfactores, indicados por ordem 
decrescente de importância: ----------------------------------------- 
a) Qualidade do projeto (opções ao nível do desenho e materiais 
utilizados): 50%; -------------------------------------------------- 
b) Qualidade técnica da proposta e demonstração de garantia de boa 
execução, explicitando detalhadamente na memória descritiva e 
justificativa e no cronograma de trabalhos, entregues com a proposta, 
o planeamento, organização, meios e métodos previstos para a execução 
de todos os trabalhos pelo concorrente: 40%; ----------------------- 
c) Sustentabilidade e desempenho energético e ambiental do 
estabelecimento de bebidas, com caráter não sedentário, e dos seus 
componentes: 10%. --------------------------------------------------- 
3.1.2 Todos os subfactores são ponderados numa escala de 0 a 100.---- 
3.1.3 Os arredondamentos serão feitos até à segunda casa decimal.---- 
3.1.4 A proposta preferida será a que obtiver maior pontuação.------- 
4 – APRECIAÇÃO DO MÉRITO DAS PROPOSTAS FACE AO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
PRÉ-DEFINIDOS E RESPECTIVOS FACTORES E SUB-FACTORES DE APRECIAÇÃO  
Foram considerados cinco níveis de apreciação relativamente aos 
critérios em apreciação: -------------------------------------------- 
Cumprimento exaustivo das condicionantes impostas no caderno de 
encargos, apresentando ainda as propostas uma qualidade excecional  

Excelente 100 
pontos 

Cumprimento das condicionantes impostas no caderno de encargos, 
demonstrando ainda as propostas muito boa qualidade  

Muito Bom 80 
pontos 

Cumprimento das condicionantes mais relevantes impostas no caderno 
de encargos, demonstrando ainda as propostas boa qualidade 

Bom 60 
pontos 

Cumprimento mínimo das impostas no caderno de encargos, demonstrando 
ainda as propostas uma qualidade adequada 

Suficiente 40 
pontos 

Incumprimento das impostas no caderno de encargos, ou as propostas 
não apresentam um grau de qualidade mínimo 

Insuficiente 0 pontos 

 
A apreciação da proposta apresentada pelo concorrente “Matriz de 
Verão, Lda.” é a seguinte: ----------------------------------------- 
4.1 – Valia técnica e qualidade: 60%, subdividido nos seguintes 
subfactores: ------------------------------------------------------- 
4.1.1 Qualidade do projeto (opções ao nível do desenho e materiais 
utilizados): 50%, ao qual, face à muito boa qualidade do projeto 
apresentado foram atribuídos 80 pontos; ---------------------------- 
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4.1.2 Qualidade técnica da proposta e demonstração de garantia de boa 
execução, explicitando detalhadamente na memória descritiva e 
justificativa e no cronograma de trabalhos, entregues com a proposta, 
o planeamento, organização, meios e métodos previstos para a execução 
de todos os trabalhos pelo concorrente: 40%, ao qual, face ao muito 
bom cumprimento das condições impostas pelas cláusulas especiais do 
caderno de encargos e à muito boa qualidade da proposta apresentada 
se atribuiu 80 pontos; --------------------------------------------- 
4.1.3 Sustentabilidade e desempenho energético e ambiental do 
estabelecimento de bebidas, com caráter não sedentário, e dos seus 
componentes: 10%, ao qual, face à suficiente demonstração do seu 
desempenho energético se atribuiu 40 pontos; ------------------------ 
Considerados os subfactores analisado e a ponderação que lhe foi 
atribuída  ------------------------------------------------------- 
(80 pontos x 50% + 80 pontos x 40% + 40 pontos x 10%), obteve-se o 
valor de 76 pontos para a componente “Valia técnica e qualidade”. 
4.2 - Valor total dos custos orçamentados para a execução e 
implementação da estrutura associada ao estabelecimento de bebidas, 
com caráter não sedentário (15%), ao qual, face aos valores presentes 
no mapa de medições apresentado (47.920,00 €), se atribuiu 100,00 
pontos; ------------------------------------------------------------ 
4.3 - Experiência no ramo de atividade (15%), ao qual, face à 
experiência demonstrada pelo concorrente, se atribuiu 60 pontos; 
4.4  - Prazo de execução e implementação da estrutura (10%), ao qual, 
face ao prazo de execução proposto pelo concorrente (8 dias), se 
atribuiu 100 pontos. ----------------------------------------------- 
De acordo com o quadro resumo abaixo, a pontuação obtida pelo 
concorrente “Matriz de Verão, Lda” foi de 79,60 pontos. ------------ 
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  Valia técnica e qualidade       76 60% 45,60 

 
Qualidade do projeto (opções ao 

nível do desenho e materiais 
utilizados) 

80 50% 40 
      

 

Qualidade técnica da proposta e 
demonstração de garantia de boa 
execução, explicitando 
detalhadamente na memória descritiva 
e justificativa e no cronograma de 
trabalhos, entregues com a proposta, 
o planeamento, organização, meios e 
métodos previstos para a execução de 
todos os trabalhos pelo concorrente 

80 40% 32 

      

  

Sustentabilidade e desempenho 
energético e ambiental do 
estabelecimento de bebidas, com 
caráter não sedentário, e dos seus 
componentes 

40 10% 4 

      

  

Valor total dos custos orçamentados 
para a execução e implementação da 
estrutura associada ao 
estabelecimento de bebidas, com 
caráter não sedentário    

  

  

100 15% 15,00 

 
Prazo de execução e implementação da 
estrutura  

 
    

100 10% 10,00  

  Experiência no ramo de atividade        60 15% 9,00 

Total           79,60 

 



                                                                F. 272 

                                                                  _____________________ 

 

 

5. PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO ----------------------------------------- 
Tendo em consideração o critério de apreciação das propostas, definido 
no ponto 21 do Programa de Concurso, , bem como o facto de existir um 
concorrente único, o Júri responsável pela liderança do procedimento 
deliberou, por unanimidade, propor a adjudicação, nos termos do 
disposto no nº1 do artigo 73º do Código dos Contratos Públicos, ao 
concorrente “Matriz de Verão, Lda”, nos termos da proposta 
apresentada. ------------------------------------------------------- 
6. ESTRATÉGIA PROCEDIMENTAL SUGERIDA ------------------------------- 
Face ao acima exposto o júri tomou a liberdade de sugerir a adoção da 
seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------- 
a) Propor, à Câmara Municipal de Chaves, a adjudicação, nos termos 
do disposto no nº1 do artigo 73º do Código dos Contratos Públicos, ao 
concorrente “Matriz de Verão, Lda”, nos termos da proposta 
apresentada; ------------------------------------------------------- 
b) Considerando a existência de um concorrente único e que a 
proposta de adjudicação lhe é favorável, deverá ser dispensada a 
realização de audiência prévia; ------------------------------------- 
c) Para o efeito, dever-se-á agendar este assunto para uma próxima 
reunião ordinária do Executivo Camarário com vista a tomada de decisão 
administrativa definitiva e executória, consubstanciada na atribuição 
do direito de ocupação do espaço público com a instalação e exploração 
de um estabelecimento de bebidas, com carater não sedentário, com área 
de esplanada e com serviço de aluguer de embarcações de recreio no 
domínio público hídrico, junto à Alameda do Tabolado (Caldas), 
freguesia de Santa Maria Maior. ------------------------------------- 
Chaves, 5 de junho de 2020. ----------------------------------------- 
O Júri responsável -------------------------------------------------- 
Presidente --------------------------------------------------------- 
Dra. Carla Negreiro ------------------------------------------------- 
Vogal -------------------------------------------------------------- 
Dr. Marcos Barroco -------------------------------------------------- 
Vogal -------------------------------------------------------------- 
Dra. Cristina Rodrigues -------------------------------------------- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.17. -------------------------------------------------------- 
À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 
ao proposto neste relatório.----------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
com o relatório de avaliação das propostas. Proceda-se em conformidade 
com o teor do mesmo. ------------------------------------------------ 
 
 

XII 
DIVERSOS 

 
 
1. PROTOCOLO DE PARCERIA QUADRO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS NO ÂMBITO 
DO PROJETO DO SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA – INFORMAÇÃO Nº 
03/DDE/2020 DO ENGº PAULO VALOURA 15.06.2020. ---------------------- 
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 Parceria a celebrar entre a empresa Iberbrola 
Generación S.A.U e o Município de Chaves visa estabelecer os termos e 
condições aplicáveis à colaboração entre as partes no âmbito das 
Medidas Compensatórias relativas à Fauna e Flora, estabelecidas no 
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“Sistema Electroprodutor do Tâmega”, nomeadamente, plantações, 
melhoramentos florestais, manutenção das plantações, recolha de 
sementes, entre outros, a executar em parcelas de terreno pertencentes 
ao Município de Chaves, Juntas de Freguesia e/ou Baldios, localizados 
no concelho de Chaves; ---------------------------------------------- 
1.2. Estas intervenções terão um custo total máximo financiado de 
730.000,00 euros (setecentos e trinta mil euros) assumidos, na 
totalidade, pela empresa Iberbrola Generación S.A.U, e que se pretende 
virem a ser executados pelo Município de Chaves, no período de 2020 a 
2023; -------------------------------------------------------------- 
1.3. Neste contexto, a presente informação visa submeter à apreciação 
do Executivo Municipal, para respetiva análise e deliberação, o 
Protocolo de Parceria Quadro de Medidas Compensatórias no âmbito do 
projeto do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, a implementar 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. Já em 10 de janeiro de 2014, tinha sido 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 Sua Ex.ª o Senhor Ministro do 
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; ----------------------------------------- 
2.3. Por outro lado, cumpre relembrar, que 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); ------------------------------------------- 
2.4. Na referida Declaração de Impacte Ambiental (DIA), está prevista 
a implementação de um conjunto de medidas de compensação relacionadas 
com as componentes hidrológica e florestal, que foram compiladas num 
Programa de Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas ao 
Projeto Tâmega, datado de junho de 2015, e que visa, em termos 
genéricos, o desenvolvimento de atividades relacionadas com a flora e 
fauna, nomeadamente, com plantações, melhoramentos de povoamentos 
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florestais, manutenção das plantações, recolha de sementes, entre 
outros; ------------------------------------------------------------ 
2.5.   Decorrente das ações aí previstas, e após uma análise 
preliminar do âmbito e alcance de cada uma delas, entendeu o Município 
de Chaves, em articulação com a empresa Iberdrola Generación S.A.U., 
que haveria interesse na implementação, em território do concelho de 
Chaves, das seguintes medidas, de caráter específico: --------------- 
a) Plantação de Sobreiros (A0); ---------------------------------- 
b) Melhoria da biodiversidade em massas florestais de regeneração 
de pinheiro (A1) --------------------------------------------------- 
c) Melhoria da capacidade de acolhimento para a fauna em zonas de 
matagal (A2); ------------------------------------------------------- 
d) Melhoria da disponibilidade trófica em zonas florestais (A4); - 
e) Gestão, recuperação e conservação de povoamentos florestais de 
espécies autóctones (A5); ------------------------------------------- 
f) Melhoria da conectividade transversal entre florestas de ribeira 
e outras formações florestais (A6); --------------------------------- 
g) Recuperação das florestas de ribeira e melhoria da conectividade 
longitudinal dos cursos fluviais (A7); ------------------------------ 
h) Plantação de folhosas de espécies autóctones (A8); ------------ 
i) Revegetação de taludes ribeirinhos mediante técnicas de 
bioengenharia (A9); ------------------------------------------------- 
j) Melhoramento dos ecossistemas aquáticos: criação de charcas 
(A24). ------------------------------------------------------------- 
2.6. Já no que diz respeito aos critérios que irão estar subjacentes 
à escolha dos locais de implementação dessas medidas, entendeu-se 
considerar os seguintes critérios gerais sobre as parcelas a 
intervencionar: ---------------------------------------------------- 
a) Parcelas propriedade do Município, Freguesias ou Baldios; ----- 
b) Parcelas com caraterística adequadas e potencial para o tipo de 
medidas que se pretendem implementar; ------------------------------- 
c) Parcelas na proximidade das áreas mais diretamente afetadas pelo 
empreendimento; ---------------------------------------------------- 
2.7. A elencagem das parcelas, propriamente ditas, a serem 
intervencionadas, será feita à posteriori, como Adenda ao Protocolo 
agora em discussão, e após a apreciação e respetiva aprovação das 
mesmas, por parte do ICNF, enquanto entidade da tutela para as questões 
relacionadas com as medidas de compensação da flora e fauna; -------- 
2.8. As ações a desenvolver em parcelas não pertencentes ao Município 
de Chaves, serão executadas a coberto de acordos e/ou protocolos 
específicos a estabelecer entre o Município de Chaves e os titulares 
e/ou entidades gestoras das mesmas; -------------------------------- 
2.9. Por outro lado, e conforme já referido, para a execução das ações 
a implementar no concelho de Chaves está previsto um montante total 
máximo de 730.000,00 euros (setecentos e trinta mil euros) assumidos, 
na totalidade, pela empresa Iberbrola Generación S.A.U; Pretende-se 
no âmbito do presente Protocolo, estabelecer o valor máximo dos “preços 
unitários” a considerar para cada uma das atividades, tendo em conta 
a informação disponibilizada pelo Gabinete Técnico Florestal do 
Município, conforme apresentados no Anexo III – Quadro de Preços, da 
minuta de Protocolo; ------------------------------------------------ 
2.10. O desenvolvimento das ações e projetos que ao longo da vigência 
do protocolo venham a ser incorporados no mesmo, ficam sujeitas às 
condições previstas na Minuta de Protocolo, apresentado em anexo, que 
estabelecem as responsabilidades de ambas as partes. Desta forma, 
ficam definidas as modalidades de cooperação entre os signatários do 
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Protocolo em análise e determinadas as respetivas responsabilidades 
na execução e financiamento. ---------------------------------------- 
3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 
Face ao exposto, e atendendo a que: --------------------------------- 
i) Se reconhece interesse na execução das medidas previstas no 
Protocolo de Parceria Quadro de Medidas Compensatórias, relacionadas 
com a flora e fauna, a implementar no concelho de Chaves, decorrentes 
da execução do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega, Daivões 
e Gouvães, a executar nos anos de 2020 a 2023; ---------------------- 
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 Ambiente e a Promoção do Desenvolvimento constituem 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 Parceria com vista a estabelecer 
os termos e condições aplicáveis à colaboração entre as partes no 
âmbito das Medidas Compensatórias relacionadas com a fauna e flora, 
desenvolvidas no âmbito do Sistema Eletroprodutor do Tâmega; -------- 
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 e a empresa Iberbrola Generación S.A.U., com vista 
à execução de ações relacionadas com as Medidas Compensatórias 
relativas à Fauna e Flora a desenvolver no âmbito do Sistema 
Eletroprodutor do Tâmega; ------------------------------------------- 
ii) Aprovar a minuta do “Protocolo de Parceria Quadro de Medidas 
Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Eletroprodutor do 
Tâmega”, a implementar no concelho de Chaves; ----------------------- 
iii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 
referido Protocolo de Parceria, nos termos e condições da minuta 
apresentada em Anexo. ----------------------------------------------- 
À consideração superior ---------------------------------------------
Em Anexo: ---------------------------------------------------------
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MINUTA DE PROTOCOLO - Parceria quadro medidas compensatórias no âmbito 
do projecto do Sistema Electroprodutor do Tâmega -------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 15.06.2020 ----- 
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 e a empresa Iberbrola Generación S.A.U., com vista 
à execução de ações relacionadas com as Medidas Compensatórias 
relativas à Fauna e Flora a desenvolver no âmbito do Sistema 
Eletroprodutor do Tâmega; ------------------------------------------- 
- Aprovar a minuta do “Protocolo de Parceria Quadro de Medidas 
Compensatórias no âmbito do projeto do Sistema Eletroprodutor do 
Tâmega”, a implementar no concelho de Chaves; ----------------------- 
- Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 
referido Protocolo de Parceria, nos termos e condições da minuta 
apresentada em Anexo. ----------------------------------------------- 
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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.16. -------------------------------------------------------- 
À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 
ao proposto infra.--------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 
da mesma. ----------------------------------------------------------- 
 
 
2. OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUÍDAS NO PLANO DE AÇÃO DE 
MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES - APROVAÇÃO DA ANÁLISE DE 
ERROS -------------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação nº 165/2020, identificada em epígrafe, cujo 
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 
I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
1 – Por deliberação de reunião de Câmara, no dia 25 de maio de 2020, 
foi autorizada a abertura do procedimento identificado em epígrafe com 
vista à adjudicação da empreitada em causa. ------------------------- 
2 - Na fase correspondente á apresentação por parte dos interessados 
no concurso de pedidos de esclarecimentos e de listas de erros e 
omissões, a empresa “CPW – Engenharia, Lda” veio a apresentar as 
respetivas questões. ------------------------------------------------ 
3 - Após análise das mesmas, foram obtidas as conclusões exaradas em 
documento anexo e que aqui se dá por integralmente reproduzido. ----- 
4 - Nos termos do exposto na alínea b) do nº 5 do artigo 50º do Código 
dos Contratos Públicos, o órgão competente para a decisão de contratar 
deve pronunciar-se sobre as listas de erros ou omissões e 
esclarecimentos apresentadas, até ao segundo terço do prazo fixado 
para a apresentação das propostas, ou seja, no presente procedimento, 
até ao dia 23 junho de 2020. ---------------------------------------- 
5 – O órgão deve, igualmente, proceder à retificação de erros e 
omissões das peças do procedimento, dentro do mesmo prazo referido no 
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número anterior, ao abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 50º do mesmo 
diploma. ----------------------------------------------------------- 
II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 
Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 
a) A aceitação da resposta às listas de erros e omissões apresentadas, 
anexando-se a este documento a análise do Júri do Concurso. De 
salientar que não há lugar à alteração do preço base do concurso; --- 
b) Que, dado que o presente documento apenas poderá ser presente na 
reunião ordinária de Câmara que se realiza no próximo dia 22 de junho, 
e de modo a não ultrapassar o período previsto na alínea b) do n.º 5 
do artigo 50 do CCP, já que o contrário obrigaria à prorrogação do 
prazo de apresentação das propostas, o que, por sua vez, acarretaria 
constrangimentos para o município, o Sr. Presidente da Câmara, aprove 
a análise da lista de erros e omissões apresentada. ----------------- 
c) Seja submetido o seu ato a ratificação do órgão Executivo 
Municipal, na sua reunião ordinária de 22 de junho de 2020, nos termos 
do disposto no n.º 3 do artigo 35, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, dado tratar-se de uma situação excecional e urgente e 
não ser possível reunir extraordinariamente a Câmara. --------------- 
d) Nos termos do nº8 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, 
que sejam notificados os interessados, através da plataforma 
eletrónica do Município de Chaves (www.vortalgov.pt), do teor da 
presente decisão. --------------------------------------------------- 
À consideração Superior. -------------------------------------------- 
Divisão de Obras Públicas, 17 de junho de 2020 ---------------------- 
A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 
(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.19. --------------------------------------------------------
Aprovo a proposta infra, nos precisos termos em que se encontra 
formulada. À reunião do Executivo municipal para efeitos de 
ratificação da decisão ora praticada. ------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 
o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 19.06.2020. ------------ 
 
 
3. “ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA CICLOVIA 
CHAVES/VIDAGO (VALORIZAR)” PRORROGAÇÃO DE PRAZO --------------------- 
Foi presente a informação nº 167/2020, 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 
República, 2.ª Série, n.º 166, de 30 de Agosto de 2019, Concurso 
Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Ecovia do 
Tâmega (2.ª Fase) – Restabelecimento Integral da Ciclovia 
Chaves/Vidago (VALORIZAR)”. ----------------------------------------- 
2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 
do dia 28 de Outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 
“ASG – Construções e Granitos, Lda.”, a execução da referida 
empreitada. -------------------------------------------------------- 
3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 
perante o oficial público da Autarquia em 28 de Novembro de 2019. --- 
4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária encontra-se fixado em 728.972,49 (Setecentos e 
vinte e oito mil, novecentos e setenta e dois euros e quarenta e nove 
cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------ 
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5. Prazo de execução da obra, 180 dias. ---------------------------- 
6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado a 2 de Dezembro de 2019. ---------------------------------- 
7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 
empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 
reunião ordinária, do dia 23 de dezembro de 2019. ------------------- 
8. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia 
18 de junho de 2020, solicitar a prorrogação de prazo para a conclusão 
da empreitada até 30 de agosto 2020, alegando que as condições 
climatéricas adversas que não permitiram o normal desenvolvimento da 
obra, a dificuldade em recrutar trabalhadores e, dificuldades na 
prossecução dos trabalhos agravas pela pandemia Covid-19. ----------- 
II – Fundamentação -------------------------------------------------- 
1. A empreitada da Ecovia do Tâmega, 2.ª Fase, consiste na execução 
de ciclovia ao longo do Rio Tâmega e na antiga linha de caminhos de 
ferro. ------------------------------------------------------------- 
2. O prazo da obra, considerando o seu início na data de aprovação do 
plano se segurança e saúde deveria terminar no dia 20 de junho de 
2020. -------------------------------------------------------------- 
3. De fato, no início do ano, no início dos trabalhos pluviosidade 
acima da média, não permitiram os trabalhos fossem executados 
normalmente, os trabalhos de limpeza e desmatação tiveram atrasos o 
que provocou atrasos em todas as tarefas subsequentes. -------------- 
4. Feita a analise do plano de trabalhos inicial, conclui-se que como 
entidade executante da empreitada o adjudicatário devia atempadamente 
adquirir e planear os materiais e trabalhos necessários para a execução 
de toda a obra. ----------------------------------------------------- 
5. Na sequência do aparecimento da pandemia do vírus Covid-19, foi 
declarado o estado de emergência em Portugal. ----------------------- 
6. Durante o estado de emergência segundo o empreiteiro, verificou-se 
um estado de medo geral dos trabalhadores, não conseguindo trabalhar, 
não conseguindo também encontrar local para almoços por que os 
restaurantes se encontram fechados, aliando também à dificuldade de 
obter materiais para a realização dos trabalhos. -------------------- 
7. O adjudicatário da obra solicita prorrogação até 30 de agosto de 
2020, 71 dias. ------------------------------------------------------ 
8. Assim, tendo em consideração as circunstâncias imprevistas que que 
se verificaram, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 
71 dias, dado que como anteriormente se referiu a entidade executante 
devia atempadamente adquirir e planear os materiais e trabalhos 
necessários para a execução de toda a obra. ------------------------- 
9. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar uma 
prorrogação de prazo até que estejam reunidas condições para trabalhar 
normalmente. ------------------------------------------------------- 
III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 
facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 
prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 
concluir a mesma, propõe-se 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) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo graciosa 
por um período de 71 dias, não tendo o empreiteiro direito a qualquer 
acréscimo de valor da Revisão de Preços em relação ao prazo acrescido, 
devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da 
prorrogação, se encontrar em vigor. --------------------------------- 
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c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 
decisão tomada; ----------------------------------------------------- 
d) O adjudicatário deverá ainda apresentar novo plano de trabalhos, 
novo plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às 
novas circunstâncias. ----------------------------------------------- 
À consideração Superior. -------------------------------------------- 
Chaves, 19 de junho de 2020 ----------------------------------------- 
O Técnico ----------------------------------------------------------- 
(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 
Anexos: Email do pedido --------------------------------------------- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.22. --------------------------------------------------------
Aprovo o proposto infra, nos termos que a estruturam. --------------- 
À reunião do Executivo municipal para aprovação/ratificação. -------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 
o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 22.06.2020. ------------ 
 
 
4. PROPOSTA PARA O ORDENAMENTO VIÁRIO DO TABOLADO – PROJETO DE 
EXECUÇÃO, INFORMAÇÃO N.º 182/DPM/2020, DO ENG. ABEL PEIXOTO   DATADA 
DE 17.06.2020. ------------------------------------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------- 
1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 
A presente informação visa dar resposta ao pedido formulado pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Dr. Nuno Vaz.-------------- 
A solicitação referida consiste na intenção do reordenamento do 
trânsito e do estacionamento no Jardim do Tabolado e na Rua Família 
de Camões, sitos na freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves, em 
consequência das alterações decorrentes da construção do novo edifício 
do Posto de Turismo. ------------------------------------------------
2.ENQUADRAMENTO----------------------------------------------------- 
2.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 
previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 
Decreto-Regulamentar n.º6/2019, de 22 de outubro 2019, bem como no 
Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro, 
estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e tendo em conta o fim 
em vista, que devem ser implementadas as seguintes medidas/ações, 
representadas graficamente nas peças desenhadas em anexo:------------ 
Na Rua Família de Camões: ------------------------------------------- 
Criação de lugares de estacionamento em ambos os lados da via, prevendo 
zonas de proibição de estacionamento no seu início, em ambos os lados, 
de forma a garantir o espaço necessário à execução das manobras de 
viragem;------------------------------------------------------------ 
- Criação de um lugar de cargas e descargas, com 10 m de comprimento, 
para serventia ao hotel Petrus e aos estabelecimentos de restauração 
das proximidades; --------------------------------------------------- 
− Remoção de passadeira no final da rua, devido à existência de 
mais duas passadeiras no entroncamento com a Alameda do Tabolado 
(propõe-se a criação de outra passadeira, na Alameda do Tabolado, para 
acesso ao Posto de Turismo); ---------------------------------------- 
− Reforço da pintura da passadeira existente no início da rua; -- 
Na Alameda do Tabolado: --------------------------------------------- 
− Reforço da sinalização do entroncamento com a Rua Família de 
Camões e na restante extensão da alameda, com a introdução de nova 
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marcação horizontal e sinalização vertical, e substituição da 
existente; --------------------------------------------------------- 
− Deslocamento da passadeira localizada junto ao entroncamento da 
Rua Família de Camões com a Alameda do Tabolado, afastando-a da zona 
do entroncamento, de forma a reduzir os conflitos entre o tráfego 
motorizado e pedonal, aumentando assim a segurança rodoviária. Esta 
passadeira será associada a uma lomba redutora de velocidade; ------- 
− Eliminação de duas passadeiras na zona oeste da Alameda do 
Tabolado, devido à eliminação da via na área de implantação do novo 
Posto de Turismo e à existência de outras duas passadeiras nas 
proximidades. A dispersão de zonas de atravessamento pedonal prejudica 
a circulação rodoviária e aumenta a probabilidade de ocorrência de 
acidentes por atropelamento; ---------------------------------------- 
 - Reposicionamento da passadeira localizada mais a sul da zona oeste 
da Alameda, com o objetivo de desviar o seu alinhamento da caldeira 
da árvore existente no passeio, uma vez que atualmente, o acesso à 
passadeira nesse passeio é condicionado pela existência de uma árvore 
de grande porte e da respetiva caldeira. Esta passadeira será associada 
a uma lomba redutora de velocidade; --------------------------------- 
− Reconstrução de toda a área mais larga desse passeio, de forma a 
assegurar as inclinações do pavimento necessárias a uma boa utilização 
pelos peões com mobilidade condicionada; ---------------------------- 
− Reposicionamento da passadeira existente no início da Alameda do 
Tabolado, no sentido de quem provêm da Rua do Tabolado, de forma a 
criar um caminho de atravessamento pedonal mais linear e coerente para 
os peões. Esta passadeira será também associada a uma lomba redutora 
de velocidade; ------------------------------------------------------ 
− A transformação da passadeira referida no ponto anterior, em 
passadeira elevada, irá causar uma barreira ao nível do escoamento de 
águas pluviais, pelo que se projeta a introdução de sumidouros, que 
possibilitarão a drenagem das águas pluviais para a rede pública;---- 

− Criação de uma travessia pedonal elevada na Alameda do Tabolado, 
antes do entroncamento com a Rua Família de Camões, no sentido de 
circulação nascente/poente, de forma a permitir o acesso pedonal em 
segurança ao novo Posto de Turismo; --------------------------------- 

− Restabelecimento das cotas dos passeios nos acessos às 
passadeiras a eliminar e a desviar, eliminando as rampas existentes;-  
− Criação de um lugar de estacionamento para pessoas de mobilidade 
condicionada, com os devidos acessos para os passeios, nas 
proximidades do novo Posto de Turismo; ------------------------------ 
− Marcação de lugares de estacionamento para veículos de 2 e de 4 
rodas, prevendo, também, zonas de proibição de estacionamento, de 
forma a garantir o espaço necessário à execução de manobras de veículos 
motorizados e de acesso a propriedades; ----------------------------- 
Na Rua Dr. João Morais: --------------------------------------------- 
− Criação de uma travessia pedonal elevada antes do cruzamento com 
a Rua do Tabolado, de forma a criar um corredor de atravessamento 
pedonal seguro entre a Rua Dr. João Morais e Alameda do Tabulado; --- 
− A transformação da passadeira, referida anteriormente, em 
passadeira elevada, irá causar uma barreira ao nível do escoamento de 
águas pluviais, pelo que deverá introduzir-se um sumidouro, a montante 
deste elemento, que possibilitará a drenagem das águas pluviais para 
a rede pública; ----------------------------------------------------- 
− Marcação de lugares de estacionamento para veículos de 2 e de 4 
rodas, prevendo, também, zonas de proibição de paragem e 



                                                                F. 281 

                                                                  _____________________ 

 

 

estacionamento, de forma a garantir o acesso às propriedades e a 
permitir manobras, em especial a veículos pesados de passageiros; --- 
- Criação de uma baía onde só estará permitida a realização de paragens 
por curtos períodos de tempo, perto do arruamento de acesso ao parque 
infantil, de forma a possibilitar, sobretudo, a paragem de veículos 
pesados de passageiros associados ao turismo. ----------------------- 
- Criação de um lugar de estacionamento para pessoas de mobilidade 
condicionada, incluindo a faixa de acesso;----------------------- 
Requalificação da área de localização dos contentores de RSU, 
diferenciados e indiferenciados, assegurando um espaço próprio 
confinado por lancis, com melhores condições de salubridade, prevendo, 
para o efeito, a instalação de um sumidouro para águas pluviais, ligado 
à rede pública de drenagem, que permita a evacuação de águas da lavagem 
dos contentores e do pavimento;-------------------------------------- 
Pelo exposto, propõe-se aproveitar a intervenção neste espaço da 
cidade, não só para reordenar o trânsito e o estacionamento, mas também 
para melhorar alguns dos seus aspetos funcionais, tais como a criação 
de acessos pedonais ao novo Posto de Turismo, a organização e adequação 
do espaço para os contentores de RSU existentes, a introdução de 
estacionamentos para pessoas de mobilidade condicionada, a introdução 
de uma zona de cargas e descargas para apoio aos estabelecimentos 
comerciais do espaço e a melhoria de acessibilidade aos passeios em 
algumas zonas.------------------------------------------------------ 
A utilização dos espaços descritos nos parágrafos anteriores será 
assim regulada com recurso à sinalização vertical e horizontal de 
código, adequadas para cada caso, definidas em regulamentação 
aplicável e apresentadas nas peças desenhadas que se anexam.  ------- 
Tratando-se de uma área urbana com uma reconhecida vertente de lazer, 
existe um maior conflito entre o tráfego pedonal e motorizado, pelo 
que se optou por incorporar no presente estudo/projeto, várias medidas 
de acalmia de tráfego. Esta solução possibilita, também, o acesso de 
pessoas de mobilidade condicionada a todas as zonas deste espaço da 
cidade. ------------------------------------------------------------ 
Os trabalhos previstos deverão ter o competente acompanhamento 
arqueológico, pelo que, previamente ao seu início, a Divisão de 
Recursos Operacionais (DRO) deverá informar os serviços de arqueologia 
do município sobre a data de arranque destes trabalhos.  ------------ 
1.1. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 
propostas no ponto anterior, possam ascender a 31.977,13€ (trinta e 
um mil, novecentos e setenta e sete euros e treze cêntimos. --------- 
3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE 
SINALIZAÇÃO--------------------------------------------------------- 
3.1. Por força do disposto na alínea g) do nº1, do artigo 25º, do 
anexo I, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 
municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 
regulamentos com eficácia externa do município. - ------------------- 
3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 
sobre matéria, um sinal de trânsito, consubstancia, em bom rigor, uma 
postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 
colocação na via pública, com carácter permanente, ser objeto de 
sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal. ------------ 
3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 
portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 
de sinalização, de carácter permanente, deve ser adotada pelo órgão 
deliberativo municipal.  -------------------------------------------- 
4. PROPOSTA DE DECISÃO-------------------------------------------- 
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Assim, em coerência comas razões de facto e de direito, acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 
procedimental: ----------------------------------------------------- 
4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 
Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com a vista a exarar despacho de 
agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 
em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação; --  
4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 
uma postura do município com a eficácia extrema, deverá a presente 
proposta, tendente à colocação da sinalização de trânsito em via 
pública, com carácter permanente, por força do disposto na alínea g), 
do n.º1, do artigo 25º, do anexo I, do RJAL, ser agendada para uma 
próxima sessão da Assembleia Municipal, para ulterior sancionamento;- 
4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 
Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 
propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos: -------- 
a) Remeter cópia da presente informação/proposta à Divisão de Recursos 
Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 
procedimentos que permitam materializar os trabalhos propostos nas 
peças desenhadas em anexo; ------------------------------------------ 
b) Notificar o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, 
o Senhor Hugo Silva, da decisão que recaiu sobre a presente informação;  
c) Após a materialização dos trabalhos no local, deverá a DRO dar 
conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de Trânsito da Polícia 
de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente informação técnica 
e respetivos anexos; ------------------------------------------------ 
d)Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado com 
a alínea t), do nº1, do artigo 35º, ambos do RJAL, deverá proceder-se 
à publicação da decisão: -------------------------------------------- 
i) Em edital afixado nos lugares de estilo durante cinco dos 10 dias 
subsequentes à tomada da decisão; ----------------------------------- 
ii)  No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 
dias subsequentes à sua prática.  ----------------------------------- 
À Consideração Superior. -------------------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, ENGENHEIRO 
CIVIL, ABEL PEIXOTO, DATADO DE 17/06/2020.  ------------------------- 
Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 
informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 
superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 
aprovação da proposta exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da 
estratégia procedimental enunciada no ponto 4.À consideração do Senhor 
Presidente, Dr. Nuno Vaz.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.22. --------------------------------------------------------
Aprovo à reunião do Executivo municipal para ratificação. ----------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 
o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 22.06.2020. ------------ 
 
 
5. ESTRUTURA ORGÂNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES – ALTERAÇÃO E 
AFETAÇÃO/REAFETAÇÃO DOS TRABALHADORES AO MAPA DE PESSOAL. DESPACHO 
N.º32/GAPV/2020. --------------------------------------------------- 
Foi presente o despacho identificado em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
Considerando que: --------------------------------------------------- 
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Por deliberação dos órgãos executivo e deliberativo, tomada, em 
reunião e sessão ordinárias, realizadas, respetivamente nos pretéritos 
dias 27 e 30 de abril de 2020, foi aprovada a revisão da Estrutura 
Flexível, a revisão do Regulamento da Organização dos Serviços 
Municipais, bem como o Regulamento das Competências e do Procedimento 
de Recrutamento de Dirigentes Intermédios de 3.º Grau do Município de 
Chaves; ------------------------------------------------------------ 
O “Regulamento da Organização dos Serviços Municipais” e o 
“Regulamento das Competências e do Procedimento de Recrutamento de 
Dirigentes Intermédios de 3.º Grau do Município de Chaves” vieram a 
ser publicados no Diário da República, 2.ª Série, n.º 94, de 14 de 
maio de 2020, entrando em vigor no 1.º dia útil seguinte ao da sua 
publicação; -------------------------------------------------------- 
O novo modelo organizacional municipal aprovado e atualmente em vigor 
assenta numa estrutura organizacional composta por doze unidades 
Flexíveis de 2.º Grau, nove Unidades Flexíveis de 3.º Grau, doze 
Subunidades Orgânicas, revelando-se crucial promover a respetiva 
alteração ao Mapa de Pessoal e inerente afetação/reafectação dos 
trabalhadores que integram o mesmo, indo de encontro à reorganização 
gizada e assente em critérios de racionalidade, otimização de meios, 
eficiência e eficácia, na afetação de recursos, nas diversas áreas de 
atuação do Município; ----------------------------------------------- 
Por sua vez, o exercício de atividades constantes no Mapa de Pessoal, 
não impedem, pelo respetivo trabalhador, o exercício de funções que 
nele não estejam expressamente descritas, mas que sejam afins ou 
funcionalmente ligadas para as quais o trabalhador tenha qualificação 
profissional adequada e a respetiva afinidade funcional; ------------ 
O Presidente da Câmara, em sintonia com a previsão constante no artigo 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior 
redação, dispõe de universo de competências próprias legalmente 
atribuídas, entre as quais decidir todos os assuntos relacionados com 
a gestão e direção dos recursos humanos afetos aos serviços municipais 
(alínea a) do n.º 2 do enunciado artigo e diploma), incluindo a 
afetação/reafectação dos trabalhadores ao Mapa de Pessoal, sendo certo 
que a aprovação da alteração ao Mapa de Pessoal é objeto de 
sancionamento pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na ulterior redação, bem como o disposto na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, conjugado com a alínea o) do n.º 1 do artigo 
25.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
atual, e com a alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, também na redação atual; ---------------- 
Estão reunidas as condições necessárias à conformação da estrutura 
interna das unidades orgânicas e organização de serviços aprovadas, 
bem como à afetação ou reafetação do pessoal do respetivo Mapa de 
Pessoal, face às atividades inscritas no mesmo e previstas no 
Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, publicado em 
Diário da República, 2.ª série n.º 94, de 14 de maio de 2020. ------- 
II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------- 
Nestes termos, e atento o enquadramento antes exposto, propõe-se: --- 
a) Que a Câmara Municipal adote deliberação no sentido de propor à 
Assembleia Municipal a alteração ao Mapa de Pessoal do Município de 
Chaves, em anexo ao presente despacho, em sintonia com o novo modelo 
organizacional municipal aprovado por deliberação dos órgãos executivo 
e deliberativo, tomada, em reunião e sessão ordinárias, realizadas, 
respetivamente nos pretéritos dias 27 e 30 de abril de 2020; -------- 
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b) Em caso afirmativo, solicitar à Assembleia Municipal a aprovação 
da deliberação, sob forma de minuta, nos termos do disposto nos n.ºs 
3 e 4 do artigo 57.º, do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
para produzir efeitos imediatos; ------------------------------------ 
c) Sequencialmente, a afetação ou reafectação do pessoal dos 
trabalhadores ao Mapa de Pessoal, ao abrigo da competência prevista 
na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro e nos termos do artigo 8.º e n.º 3 do artigo 10.º 
do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, conforme anexo. ----- 
Chaves, 18 de junho de 2020 ----------------------------------------- 
O Presidente da Câmara ---------------------------------------------- 
(Dr. Nuno Vaz) ------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------- 
Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 
Presidente da Câmara, tendo, sobre a matéria, em apreciação, referido 
que, com a aprovação da nova estrutura orgânica do Município de Chaves, 
torna-se necessário proceder a arrumação dos trabalhadores, pelas 
respetivas unidades orgânicas municipais. --------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
despacho. Proceda-se em conformidade com o teor do mesmo. ----------- 
-------------------------------------------------------------------- 
De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 
apreciação, usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, 
Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo referido, que o 
mapa de pessoal deveria ter sido, já apenso, aquando da aprovação da 
proposta da nova estrutura orgânica do Município de Chaves. ---------
-------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------- 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ----------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 
Concluída a análise, discussão e votação de todos os assuntos, e antes 
de proceder ao encerramento da presente reunião, o Senhor Presidente 
da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, deu a palavra aos presentes que 
mostraram interesse em intervir, na presente reunião, nos termos do 
disposto do nº. 2, do artigo 49º, do anexo I, da Lei 75/2013, de 12 
de setembro. -------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o Senhor Manuel Leão, o qual alertou o Senhor 
Presidente da Câmara Municipal para a forma como estão a ser colocadas 
as esplanadas, em algumas zonas da cidade, impedindo a normal 
circulação nos passeios pelos peões, criando, em alguns casos 
situações de perigo, assim solicita, a intervenção do Senhor 
Presidente da Câmara, no sentido de determinar a fiscalização de tais 
esplanadas. -------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o Senhor 
Presidente da Câmara, tendo referido que a situação agora exposta pelo 
Sr. Manuel Leão, já mereceu a análise do Executivo Municipal, na 
pretérita semana. --------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal de Chaves, no âmbito do plano de apoio a economia 
local, aprovou a isenção do pagamento das taxas de espaços em domínio 
público, e não a autorização para a colocação ou ampliação de qualquer 
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esplanada, de forma indiscriminada e sem prévio licenciamento 
municipal. --------------------------------------------------------- 
A colocação e/ou ampliação das esplanadas têm de ser sujeitas à 
autorização da Câmara Municipal, de forma a evitar situações de perigo 
ou risco para os peões e trânsito automóvel. ------------------------ 
Para o efeito, o Setor de Fiscalização Municipal, na presente data, 
já se encontra, de forma pedagógica, a sensibilizar os comerciantes 
para informar dos procedimentos administrativos, a adotar, em vista a 
regularização de tais espaços – esplanadas -. ----------------------- 
 
 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 
forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 
com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 
 
 
E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 
quando eram dezasseis horas e dez minutos, para constar se lavrou a 
presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 
assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 
 

__________________________ 
 

                                                                                                      
__________________________ 

 
 

i Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 
000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009. ------- 

                                                           


