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Nº12 –  Reunião Ordinária da 
Câmara   Municipal  de  Chaves  
Realizada no dia 08 de junho de 
2020. ------------------------ 

Aos oito 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, 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 quinze 
horas, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia previamente 
elaborada e datada de três de junho de dois mil e vinte. ------------ 
 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 
 
I - AUSÊNCIA DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, ARQ. CARLOS 
AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS. ------------------------------------------ 
De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Presidente 
da Câmara, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos 
Augusto Castanheira Penas, irá estar ausente, da presente reunião 
ordinária do Executivo Camarário, por motivos profissionais 
inadiáveis. -------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 
falta. ------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
II - INTERVENÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. FRANCISCO 
ANTÓNIO CHAVES DE MELO. --------------------------------------------- 
Usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António 
Chaves de Melo, tendo dado conhecimento ao Executivo Municipal, da 
ausência de previsão na tabela de taxas no Regulamento Municipal, em 
vigor na Autarquia, para a utilização do Aeródromo Municipal de Chaves, 
por privados, assim, solicita ao Executivo Municipal, a definição de 
uma estratégia para a regulamentação de tal infraestrutura para fins 
lúdicos e de outra natureza, por privados. -------------------------- 
A inexistência de critérios definidos para os pedidos de utilização 
do Aeródromo, bem como, a inexistência de taxas devidas pela sua 
utilização, implica dificuldades de gestão do referido equipamento 
municipal. --------------------------------------------------------- 
Tendo em consideração os elevados custo de manutenção/conservação de 
tal infraestrutura municipal é sua opinião, que a gratuitidade de tal 
espaço, não se justifica nem é adequada, dando a título de exemplo a 
utilização de espaços públicos – Museus, Mercado Municipal e 
estacionamento público - por privados. ------------------------------ 
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III - INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ. -----  
O Senhor Presidente da Câmara começou por cumprimentar os Senhores 
Vereadores presentes, e manifestar o seu desconhecimento relativamente 
à matéria referida pelo Senhor Vice-Presidente. --------------------- 
Nesse sentido, após a identificação da lacuna existente, sugeriu a 
preparação, pelos serviços municipais responsáveis, de uma proposta a 
submeter à aprovação dos Órgãos Municipais, que cumpra o objetivo de 
disciplinar a utilização do Aeródromo Municipal. -------------------- 
De seguida, deu conhecimento, ao órgão executivo municipal, dos 
diversos assuntos relacionados com a atividade municipal, a saber: -- 
a) Eurocidade Chaves-Verin - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente 
da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Agrupamento Europeu de Cooperação 
Territorial (AECT) Eurocidade Chaves-Verin vai representar o Programa 
de Cooperação transfronteiriça Interreg Espanha-Portugal (POCTEP) 
2014-2020, na comemoração dos 30 anos da iniciativa INTERREG, através 
do projeto 0212_EUROCIDADE_2020_1_E, numa seleção de 30 projetos do 
Programa em toda a Europa. ------------------------------------------ 
O INTERREG tornou-se o principal instrumento da União Europeia para 
apoiar a cooperação e criar confiança além-fronteiras, englobando 107 
programas dos quais o POCTEP. --------------------------------------- 
O projeto EUROCIDADE 2020, aprovado em 2016, possui um orçamento de 
1.775.405,15 € e foi prorrogado até 31 de dezembro de 2020. --------- 
O projeto integra o reforço da cooperação institucional entre Chaves 
e Verín, apoiando os atores locais através de microiniciativas de 
cooperação entre os dois países, com a incorporação da Comunidade 
Intermunicipal do Alto Tâmega e os municípios vizinhos da 
Mancomunidade de Verín. --------------------------------------------- 
b) Cursos Técnicos Superiores Profissionais para o ano letivo 
2020/2021 - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno 
Vaz, deu nota que já são conhecidos os 7 Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais (CTeSP) para o ano letivo 2020/2021 a funcionar no Alto 
Tâmega, 6 em Chaves e 1 em Valpaços. -------------------------------- 
A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) e o Instituto 
Politécnico de Bragança (IPB), no âmbito do protocolo assinado em 
2018, continuam a aumentar a oferta formativa com a abertura de sete 
cursos técnicos superiores profissionais, uma alternativa ao ensino 
superior regular que tem como objetivo incentivar os jovens a 
prosseguir com os estudos após o 12º ano. --------------------------- 
No próximo ano letivo – 2020/2021 – vão funcionar em Chaves seis CTeSP: 
Estética Cosmética e Bem-Estar; Informática; Promoção Turística e 
Cultural; Qualidade e Tratamento de Água e efluentes; Restauração e 
Inovação Alimentar e, ainda, Termalismo e Bem-Estar. Já em Valpaços 
vai abrir o CTeSP em Gestão Agrícola. ------------------------------- 
Os Cursos de Chaves serão lecionados na sede do Aquavalor, no edifício 
do antigo Magistério, e o Curso de Valpaços nas instalações da Casa 
do Vinho. ----------------------------------------------------------- 
Recorde-se que os CTeSP conferem um Diploma de qualificação de nível 
5 do Quadro Nacional de Qualificações, têm 120 créditos e a duração 
de quatro semestres, sendo o último em contexto de trabalho. De 
referir, também, que os titulares de um Diploma de Técnico Superior 
Profissional podem prosseguir os estudos de Licenciatura, através de 
concurso especial de acesso e parte substancial da formação efetuada 
no CTeSP será creditada na mesma em que o titular seja admitido, 
posteriormente. ---------------------------------------------------- 
As inscrições podem ser efetivadas através do link 
http://candidaturas.ipb.pt até ao próximo dia 30 de agosto. --------- 
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c) Redução da Taxa de IMI 2019, em função do Número de Dependentes  - 
Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota 
que na sequência do solicitado pelo Município de Chaves à Direção de 
Serviços do Imposto Municipal sobre Imóveis, e conforme Despacho nº 
161/2020 - XXII SEAF, de 7 de maio, irá ser efetuada, a título 
excecional e em função das atuais circunstâncias, após o prazo de 
cobrança em curso, a reliquidação do IMI neste concelho, tendo em 
consideração a deliberação da Assembleia Municipal de Chaves relativa 
à aplicação da dedução prevista no artigo 112º-A do Código do IMI. -- 
Quando, nos termos previstos no nº 1 do art.º 120º do Código do IMI, 
o pagamento do imposto seja efetuado numa única prestação, haverá 
lugar à restituição do valor correspondente à dedução a que os 
contribuintes/munícipes tenham direito. ----------------------------- 
Quando o pagamento seja efetuado em mais do que uma prestação, o valor 
correspondente à dedução será refletido na prestação, ou prestações 
subsequentes ------------------------------------------------------- 
d) Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães distinguido com selo 
“Escola eTwinning” - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara 
apresentou uma nota de congratulação, ao Agrupamento de Escolas Fernão 
de Magalhães, pela conquista do Selo Escola eTWINNING, no âmbito do 
desenvolvimento de projetos eTwinning, cumprindo requisitos como 
práticas digitais, abordagens inovadoras e criativas, e uma utilização 
responsável da internet, entre outros. Das 1004 escolas distinguidas 
por toda a Europa, 59 são escolas e agrupamentos portugueses. ------- 
A atividade que este Agrupamento tem vindo a desenvolver, desde março 
de 2020, no âmbito do projeto eTwinning, foi reconhecida 
internacionalmente através da atribuição deste Selo. ---------------- 
O eTwinning é uma comunidade de escolas e um projeto cofinanciado pelo 
Erasmus+, um programa Europeu no domínio da Educação, Formação, 
Juventude e Desporto ------------------------------------------------ 
e) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da 
Câmara apresentou uma nota de congratulação, à flaviense Inês 
Rodrigues, aluna do 5º F do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins 
por ter conseguido, com a sua proposta de imagem/desenho, conquistar 
um prémio para a Escola, no concurso nacional “O Mar começa Aqui”, um 
projeto de consciencialização para o impacto da poluição terrestre no 
mar. --------------------------------------------------------------- 
O concurso, iniciado a 20 de maio, no Dia Europeu do Mar, consistiu 
na elaboração e divulgação, na rede social facebook, de desenhos e 
pinturas elaborados por crianças e jovens das Eco-Escolas. A Escola 
Secundária Dr. Júlio Martins obteve, à semelhança de outras três 
escolas do país, o maior número de reações positivas, o que lhe valeu 
um tablet como prémio. ---------------------------------------------- 
O projeto “O Mar começa aqui” é promovido pelo programa internacional 
da Foundation for Environmental Education e o Eco-Escolas, 
desenvolvido pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE). -------- 
f) Feira dos Santos integra os 140 finalistas regionais da edição 2020 
das 7 Maravilhas® - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara, 
Nuno Vaz, deu nota que o concelho de Chaves conseguiu ver reconhecido 
o evento da Feira dos Santos, como uma “maravilha”, na categoria de 
Festas e Feiras, após a passagem à final regional do concurso. ------ 
Das 504 candidaturas apresentadas e dedicadas à Cultura Popular, o 
Painel de Especialistas elegeu, a candidatura promovida pelo Município 
de Chaves como uma das 140 finalistas regionais. -------------------- 
Com o foco no turismo interno, a Organização desafia os portugueses a 
experimentarem Portugal através de roteiros baseados nas eleições 
desde 2007, com a apresentação do “País das Maravilhas”. ------------ 
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O projeto conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente 
da República -------------------------------------------------------- 
g) Chaves afirma-se como destino turístico seguro - Sobre esta matéria, 
o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Concelho de 
Chaves afirma-se como destino “Clean & Safe”, com o setor turístico a 
contribuir para a segurança e a conferir bem-estar na receção e 
acolhimento aos turistas. ------------------------------------------- 
Após a obtenção do certificado "Clean & Safe" do Turismo Porto e Norte 
de Portugal por parte do Posto de Turismo de Chaves, o setor turístico 
privado encontra-se altamente empenhado na concretização do objetivo 
comum de garantir “Chaves, como destino turístico seguro”, tendo já 
alcançado a certificação de 16 empreendimentos turísticos, 2 unidades 
de alojamento local, 4 empresas de animação turística e 4 agências de 
viagens, que ostentam já hoje o selo “Clean & Safe”. ---------------- 
Os setores público e privado têm trabalhado em conjunto para receber 
os visitantes em segurança, neste destino que tem para tanto para 
oferecer em natureza e aventura, saúde e bem-estar, património, 
aldeias e tradições, estradas de paisagem e gastronomia. ------------  
Recorde-se que este selo reconhece que as unidades turísticas cumprem 
todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde, encontrando-se em 
conformidade para receber todos os turistas em segurança. ----------- 
Visite Chaves e celebre a vida em segurança. ------------------------ 
h) Aquisição de serviços para a Inspeção de Obras de Arte no Concelho 
de Chaves - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno 
Vaz, deu nota que o Município de Chaves, no pretérito dia 29 de abril 
do corrente ano, procedeu à contratualização de uma prestação de 
serviços para a inspeção de 29 obras de arte no Concelho. ----------- 
O conjunto de infraestruturas, objeto de inspeção, já se encontram 
devidamente identificadas, sendo expectável que tal procedimento 
contratual, que permitirá conhecer, com maior detalhe, o estado de 
segurança e condições dessas infraestruturas, possa ter início no 
próximo dia 1 de junho de 2020. ------------------------------------- 
Trata-se da 1ª vez que a Autarquia realiza um procedimento desta 
natureza, dimensão e abrangência no Concelho de Chaves. ------------- 
Relativamente à Ponte sobre o Rio Tâmega, em Vila Verde da Raia, 
aquando das inspeções realizadas em 2007 e 2014, e segundo os 
relatórios  emanados, à data, a infraestrutura apresentava segurança, 
sem identificação de qualquer restrição ou condicionalismo à sua 
utilização, ainda que, de acordo com o auto de inspeção, fosse 
necessário realizar um conjunto de trabalhos, que não chegaram a ser 
executados. -------------------------------------------------------- 
Após a contratação do presente procedimento, a Autarquia fica a 
aguardar pelo relatório técnico de inspeção e monitorização desta obra 
de arte, em específico, para apurar o estado de segurança e resistência 
da mesma e da necessidade de uma eventual intervenção. -------------- 
i) Sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Mirandela - Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno 
Vaz, deu nota que na sequência do referido em sede de última reunião 
de Câmara – 25.05.2020 - e relacionado com o processo Empark.SA - 
Processo 104/04.0BEMDL-A, no qual o retrocitado Tribunal veio a 
declarar a nulidade das deliberações da Câmara Municipal, que se 
traduziam na anulação da construção no Direito de Superfície na Praça 
General Silveira e do estacionamento à superfície. ------------------ 
A decisão tomada, no dia 21 de abril, vai no sentido de considerar o 
pedido de indemnização formulado pela Empark.SA, improcedente, uma vez 
que o direito de construção do parque de estacionamento na Praça 
General Silveira e da assunção da gestão do estacionamento “pago” à 
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superfície é, à data de hoje, concretizável, podendo a empresa, por 
esse facto, concretizar tal intenção. ------------------------------- 
Esta sentença, ainda é passível de recurso, pelo que o Município 
aguardará a decisão final, sobre a matéria, proferida pelo retrocitado 
Tribunal, mantendo-se o Município disponível, para apreciar as 
iniciativas que Empark. SA, possa vir a promover. ------------------- 
  
   
IV - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, SENHORA 
MARIA MANUELA PEREIRA TENDER. --------------------------------------- 
Usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, Dra. Maria 
Manuela Pereira Tender, tendo começado por se associar aos votos de 
congratulação relativos aos projetos escolares que o Senhor Presidente 
da Câmara referiu, no início da presente reunião, que nos honram a 
todos e têm elevado Chaves ao mais alto nível nestes concursos 
nacionais, bem como, dar nota que na estrada de Faiões “EN 103”, o 
material de amortecimento colocado nas caixas de saneamento já foi 
devidamente recortado e ficou muito bem. ---------------------------- 
Terminando a sua intervenção, a Vereadora, deu ainda conhecimento ao 
Executivo municipal da colocação de mais cabos de telecomunicações no 
poste de madeira, junto à Capela da Granjinha, situação já, por si, 
abordada em reunião de câmara anterior. ----------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
Em resposta à intervenção, acima, exarada, usou da palavra, o 
Presidente da Câmara Municipal, tendo, sobre a matéria, referido o 
seguinte: ---------------------------------------------------------- 
A Capela da Granginha, é propriedade da Comissão fabriqueira, nesse 
sentido deveria ser a referida Comissão a encetar os procedimentos 
tendentes à defesa do seu património, contando sempre com o apoio da 
Câmara Municipal de Chaves, na defesa e salvaguarda do património 
cultural existente no Concelho, tanto mais que as operadoras de 
telecomunicações, têm de respeitar os direitos de propriedade 
existentes. -------------------------------------------------------- 
 
 

I 
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 
1. ATAS: 
 
 
1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Chaves, realizada em 25 de maio de 2020. ---------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, 
depois de lida, a referida ata. ------------------------------------- 
 
 
2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
 
 
2.1. EHATB – EMPREENDIMENTOS HIDROELÉTRICOS DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, 
EIM SA -. 1ª REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020. 
PROPOSTA Nº 36/GAP/2020. -------------------------------------------- 
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Fundamentos ----------------------------------------------------- 
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1. Considerando que, a “EHATB, EIM, S.A” foi criada por iniciativa de 
seis municípios da região do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, 
Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), tendo como objetivo 
da sua constituição o reforço das receitas municipais e consequente 
diminuição da dependência do Orçamento de Estado, nomeadamente através 
do aproveitamento em seu benefício dos variados recursos endógenos 
existentes nos respetivos territórios, e ao mesmo tempo, o fomento do 
desenvolvimento regional e local; ----------------------------------- 
2. Considerando que, nos termos da Lei 50/2012, de 31 de agosto, que 
aprovou um novo regime jurídico da atividade empresarial local e das 
participações locais, revogando a Lei nº 53-F/2005, de 29 de dezembro, 
que regulava anteriormente esta matéria, passando a “EHATB, EIM, S.A”, 
de acordo com o disposto no nº 4 do artigo 19º, a ser qualificada como 
empresa local de natureza intermunicipal, sob a influência conjunta 
de vários municípios. Subsequente da qualificação jurídica da “EHATB, 
EIM, S.A”, decorrente da Lei 50/2012, de 31 de agosto, e do quadro 
jurídico nele consagrado para a atividade empresarial local, e tendo 
em conta que a natureza das atividades a desenvolver pela empresa, de 
acordo com o artigo 48º, a “EHATB, EIM, S.A” caracteriza-se como uma 
empresa local de promoção do desenvolvimento local e regional. ------ 
3. Considerando que, o objeto da EHATB, EIM, SA, corporizado no artigo 
2º dos seus estatutos, consiste no desenvolvimento das seguintes 
atividades: promoção, manutenção e conservação de infraestruturas 
urbanísticas e gestão urbana; renovação e reabilitação urbanas e 
gestão do património edificado; promoção e gestão de imóveis de 
habitação social; produção de energia elétrica; promoção do 
desenvolvimento urbano e rural no âmbito intermunicipal. A sociedade 
pode ainda exercer, excecionalmente, a atividade de promoção do 
desenvolvimento urbano e rural de âmbito municipal, nas condições 
previstas na Lei sobre o regime jurídico da atividade empresarial 
local. A sociedade poderá também, desde que para o efeito esteja 
habilitada, exercer outras atividades para além daquelas que 
constituem o seu objeto principal, quando consideradas acessórias ou 
complementares. ---------------------------------------------------- 
4. Considerando que, a gestão da “EHATB, EIM, S.A” articula-se com os 
objetivos prosseguidos pelas entidades públicas participantes 
(Municípios) no capital social e visa a promoção do desenvolvimento 
local e regional, procurando assegurar a viabilidade económica e o 
equilíbrio financeiro. A “EHATB, EIM, S.A”, enquanto empresa local de 
promoção do desenvolvimento local e no escopo das atividades previstas 
no seu objeto social, tem por missão contribuir para o desenvolvimento 
económico-social da sua área territorial de atuação e promover o 
crescimento económico local e regional; ----------------------------- 
5. Tendo em conta a existência de projetos e ações, de âmbito 
intermunicipal, de promoção do desenvolvimento local e regional da 
área territorial de atuação da “EHATB, EIM, SA” interessando a sua 
execução a vários dos Municípios acionistas, inseridas num objetivo 
que lhes é transversal e comum de dinamização do desenvolvimento 
económico-social do Alto Tâmega, como sejam, a organização e 
participação em feiras, workshops, congressos, seminários ou outros 
certames análogos, nacionais ou internacionais, de campanhas de 
promoção e divulgação dos fatores de atratividade da região, dos seus 
serviços e produtos regionais, ou de outras ações relevantes para 
aquele desenvolvimento, e a que cumpre dar concretização; ----------- 
6. Considerando que os Instrumentos de Gestão Financeira da EHATB, 
para 2020, aprovados em Assembleia Geral de 27/11/2019, veio a 
contemplar um contrato-programa para cada Município acionista, sendo 
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que, se verificou, à posteriori, a necessidade em reequacionar os 
objetivos que deverão ser atingidos no exercício de 2020, resultou um 
novo plano de ação que melhor servirá a missão que foi atribuída à 
EHATB, sendo apresentado um contrato-programa com os 6 municípios, 
contemplando novas ações e levando em linha de conta os novos objetivos 
a atingir, mediante revisão ao Plano de Atividades e Orçamento para 
2020; -------------------------------------------------------------- 
7. Considerando que, com a revisão de tais instrumentos de gestão 
financeira em vigor, é intenção da EHATB continuar a reforçar o seu 
papel enquanto interlocutor natural, privilegiado, junto das diversas 
entidades que participam na oferta da região do Alto Tâmega, com o 
objetivo permanente de regulação, articulação e construção de uma 
oferta global integrada, destacando-sea estreita ligação da estratégia 
da EHATB com a estratégia intermunicipal de afirmação desta região no 
panorama nacional e internacional como um destino turístico de 
excelência. -------------------------------------------------------- 
II – Proposta ------------------------------------------------------- 
1 - Assim, de acordo com as razões de facto e de direito anteriormente 
enunciadas, tomo a liberdade de propor ao executivo municipal a 
aprovação da 1ª Revisão ao Plano e Orçamento da EHATB, consubstanciada 
nos seguintes traços gerais: ---------------------------------------- 
a) Promoção, manutenção e conservação de infraestruturas 
urbanísticas e gestão urbana – para além das obras previstas para os 
6 municípios, incrementou-se verba para a obra “Requalificação da EM 
507 – Troço Soutelinho da Raia até ao limite do Concelho de 
Montalegre”; ------------------------------------------------------- 
b) Promoção do desenvolvimento urbano e rural – realização de 
intervenções centradas na dinamização socioeconómica e cultural do 
território, tendo em vista potenciar o desenvolvimento sustentável e 
harmonioso da região do Alto Tâmega, através de eventos e certames de 
promoção de produtos e serviços e dinamização turísticas, de acordo 
com as especificidades dos 6 municípios; ---------------------------- 
c) Ações de âmbito intermunicipal – Participação da EHATB em feiras 
nacionais e internacionais, organização de workshops, congressos e 
seminários temáticos, campanhas de promoção e divulgação da região, 
tendo em vista a promoção dos serviços e produtos da região, aumentando 
a sua comercialização numa escala sustentada e a dinamização da 
economia e turismo locais, ------------------------------------------ 
d) Valorização e capacitação do Território – Planos, estudos e 
projetos – garantir a existência de instrumentos de planeamento que 
definam as estratégias adequadas ao desenvolvimento do território, 
designadamente a realização de um plano de gestão florestal do Alto 
Tâmega, atinentes ao desenvolvimento regional e local, fomentando a 
criatividade e a aprendizagem; -------------------------------------- 
e) Concurso de Ideias – “Empreender Alto Tâmega” – apresenta como 
finalidade a promoção da implementação de ideias empreendedoras no 
Alto Tâmega, que possam contribuir para o desenvolvimento desta sub-
região, impulsionando a economia e novas ideias de negócio, em setores 
estratégicos para a região (turismo, água, saúde e bem-estar, setor 
agroalimentar/florestal e extrativo). As ideias deverão incidir sobre 
o território do AT e promover a criação de valor e de emprego 
qualificado na região, sendo distinguidas as três melhores ideias; 
f) Gala do Empreendedorismo e das empresas do Alto Tâmega – visa 
reconhecer os empreendedores finalistas do “Concurso de Ideias – 
Empreender Alto Tâmega”, de 2019, sendo reconhecidos três 
empreendedores finalistas e as empresas do território que se 
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destacaram em 2019 nas categorias: Fundo de investimento com Fundos 
Europeus; Gestão; visibilidade; + Mérito; --------------------------- 
g) Campanhas de promoção do território – dará a conhecer a região em 
mercados estratégicos, através da “Difusão do Alto Tâmega na 
comunicação social”, materializada na publicação de artigos e 
programas dedicados à região e “Divulgação do território do Alto 
Tâmega” – promover o território através de filmes, vídeos, redes 
sociais, spots, exposições plásticas, e dinamização de uma campanha 
da marca “Alto Tâmega”; --------------------------------------------- 
2 - Caso a presenta proposta seja aprovada pelo órgão executivo 
municipal, deverá o respetivo processo ser submetido à Assembleia 
Municipal com vista à sua aprovação no cumprimento do disposto nos 
artigos 42º e 47º, da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual 
redação. ----------------------------------------------------------- 
Chaves, 25 maio de 2020 --------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------- 
(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 
Anexo: 1ª revisão do Plano de Atividades e Orçamento 2020, da EHATB – 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifique-
se. ---------------------------------------------------------------- 
 
 
3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 
 
 
4. FREGUESIAS 
 
 

II 
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 
 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DE QUEDA 
DE UM RAMO DE ÁRVORE; - VIATURA MARCA PEUGEOT, MODELO 508 SW, MATRÍCULA 
44-RL-92. - JOSEFA MARIA CRUZ PEREIRA VILA NOVA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 
Nº 97/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 de requerimento escrito com registo de entrada nos 
serviços administrativos desta autarquia local n.º 4815, datado do 
pretérito dia 8 de maio de 2020, Josefa Maria Cruz Pereira Vila Nova 
veio expor a ocorrência de um sinistro ocorrido no passado dia 28 de 
abril de 2020, pelas 15h30, na Avenida 5 de outubro, em Chaves, perto 
da pastelaria “Pão Quente da Raposeira”. ---------------------------- 
2. De acordo com a exposição apresentada, um galho de uma árvore 
atingiu o capô do carro identificado com a matrícula 44-RL-92, marca 
Peugeot, modelo 508 SW, quando transitava na via sentido Chaves-
Outeiro Seco. ------------------------------------------------------- 
3. Em vista a comprovar os factos relatados, a requerente juntou ao 
processo participação elaborada pela PSP, no dia 28 de abril de 2020, 
bem como orçamento produzido pela empresa M. Car Comércio de 
Automóveis, no valor total de 1039,69€ e registo fotográfico dos danos. 
4. 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 
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enviado para a DRO, em vista a que tal unidade orgânica se pronunciasse 
sobre os factos relatados pela requerente, 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. --------------------- 
5. Através da Informação n.º 76/DRO/2020, produzida no dia 21 de maio 
de 2020, a Divisão de Recursos Operacionais veio informar o seguinte: 
“À data de ocorrência dos factos, bem como nos dias seguintes, o 
presente serviço não obteve conhecimento da situação ocorrida, tendo 
apenas tomado esse conhecimento agora, através do ofício recebido com 
participação da PSP; ----------------------------------------------- 
Consultados os serviços de Proteção Civil à presente data, na pessoa 
do Eng.º Sílvio Silva, obtivemos informação que efetivamente à data 
de ocorrência dos factos (dia de tempestade pela hora assinalada), os 
Bombeiros locais informaram da queda de um ramo na Av. de Outubro, 
tendo atingido uma viatura, ramo esse que deverá ter sido removido do 
local pela Corporação; --------------------------------------------- 
Impedida da visualização dos factos na altura de sua ocorrência, bem 
como do estado de conservação da madeira do ramo em causa, desloquei-
me ontem ao respetivo local a fim de tentar perceber e visualizar o 
que terá ocorrido, nomeadamente em que árvore teria ocorrido rotura 
do ramo descrito, bem como o estado de conservação da madeira na zona 
de inserção ao tronco, não tendo conseguido porém identificar o ponto 
de rotura nem observar o estado dessa madeira, o que me leva a crer 
ter-se tratado de algum ramo superior situado a mais altura na copa e 
em posicionamento não visível desde o solo. ------------------------ 
Posto isto e sem capacidade de análise direta da situação, o presente 
Setor apenas pode confirmar que nesse corredor de árvores não estavam 
identificados desde o Inverno passado, fragilidades expostas ao 
exterior, tratando-se até de um corredor arbóreo aparentemente 
saudável. Não obstante e como já foi frisado em situações anteriores, 
escapa ao nosso conhecimento eventuais fragilidades internas que as 
árvores possam ter, até derivadas de cortes mal executados em ramos 
há muitos anos atrás, e que por vezes por má cicatrização interna, 
originam podridões não visíveis do exterior, o que poderia ser o caso 
do ramo relatado. -------------------------------------------------- 
De todos modos, e face a situações de intempérie como a registrada 
nessa data a essa hora, na presença de ventos fortes como os que foram 
observados a nível local, poderia ocorrer também a rotura e queda de 
um ramo saudável, cujas forças de elasticidade não fossem suficientes 
para fazer face à pressão dos ventos. ------------------------------ 
Face ao exposto, e sendo que as únicas testemunhas diretas de 
visualização dos factos, correspondem aos registados pela Polícia de 
Segurança Pública e pela Corporação de Bombeiros ativa no local, o 
presente Setor não dispõe de dados para confirmar se a ocorrência da 
quebra desse ramo deriva unicamente dos fatores de intempérie 
registados ou de alguma instabilidade interna da madeira não visível 
exteriormente.” ---------------------------------------------------- 
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 
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n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, subdivide tal responsabilidade em três 
grandes tipos, a saber: --------------------------------------------- 
a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; --- 
b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; ---- 
c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 
legislativa. ------------------------------------------------------- 
2. Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do 
exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do retrocitado 
diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 
exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas. ------------ 
3. A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que 
se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos 
os seguintes pressupostos, a saber: --------------------------------- 
-  A prática, através de órgão ou agente, de um ato ilícito (positivo 
ou omissivo), no exercício de funções públicas ou por causa delas; -- 
- Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa; ------------------ 
- Que desse ato tenham resultado prejuízos; ------------------------- 
-    Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo 
ou dano. ----------------------------------------------------------- 
4. De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que “aquele que, 
com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou 
qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica 
obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação “.- 
5. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 
são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 
órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 
constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 
técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de 
direitos ou interesses legalmente protegidos. ----------------------- 
6. Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e 
agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina 
que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja 
razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um 
titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. -------- 
7. 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 
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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 
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, 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, a ocorrência do incidente e os estragos por 
ele provocados no veículo, em causa, resultaram, direta e 
necessariamente, da queda do ramo 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 76/DRO/2020, produzida, 
no dia 21 de maio de 2020, a Divisão de Recursos Operacionais informou 
que “não dispõe de dados para confirmar se a ocorrência da quebra 
desse ramo deriva unicamente dos fatores de intempérie registados ou 
de alguma instabilidade interna da madeira não visível exteriormente”. 
19. 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 76/DRO/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 pela 
requerente, uma vez que decorre, no caso individual e concreto, 
responsabilidade da Autarquia justificadora, a título de 
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responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento dos danos 
sofridos pela peticionária; ---------------------------------------- 
b) Para efeitos de apuramento e pagamento do valor associado à 
indemnização pelos danos sofridos na viatura da peticionária, 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 a interessada ser notificada 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, 28 de maio 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 2020.05.29. --------------------------------------------- 
Visto. Concordo com a estratégia procedimental perfilhada. À 
consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal. -------------- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.02. -------------------------------------------------------- 
À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 
ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 
 

III 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

1. PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LETIVO 2020/2021. INFORMAÇÃO 
Nº 01/2020. --------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
É competência do Município a organização, financiamento e controle de 
funcionamento dos transportes escolares e esta competência consiste 
na oferta de serviço de transporte entre o local da sua residência e 
o local dos estabelecimentos de ensino que frequentam todos os alunos 
do ensino básico e secundário, quando residam a mais de 3 km dos 
estabelecimentos de ensino, respetivamente sem ou com refeitório. --- 
Anualmente o Município de Chaves organiza o Plano de Transporte 
Escolar, conjugando e complementando a rede de transportes públicos, 
de acordo com a procura efetivamente verificada para cada ano letivo, 
dando assim cumprimento ao disposto no artigo 17º, do Decreto-Lei nº 
21/2019, de 30 de janeiro, que refere que, plano de transporte escolar 
é, a nível municipal, o instrumento de planeamento da oferta de serviço 
de transporte entre o local da residência e o local dos 
estabelecimentos de ensino da rede pública, frequentados pelos alunos 
da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário. --- 
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Dadas as presentes circunstâncias de pandemia e o decorrer do estado 
de emergência, o Plano de Transportes não foi submetido a discussão e 
parecer do Conselho Municipal de Educação, de acordo com o nº1, do 
artigo 21º, do retro citado D.L. ------------------------------------ 
Para a efetivação do transporte da população escolar serão utilizados, 
em princípio, os meios de transporte coletivo que sirvam os locais dos 
estabelecimentos de ensino e de residência dos alunos e quando estes 
não preencham as condições fixadas no retro mencionado diploma, 
poderão ser utilizados veículos em regime de aluguer ou de propriedade 
do Município para a realização dos circuitos especiais. -------------  
Considerando que para a elaboração do Plano de Transporte Escolar foi 
necessária a participação dos Agrupamentos de Escolas existentes no 
Concelho: Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, Agrupamento de 
Escolas Dr. Júlio Martins e Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães, 
através do envio das previsões do número de alunos que utilizarão o 
transporte escolar, para o ano letivo 2020/2021, discriminados por 
localidades de proveniência, grupos etários, respetivo grau de ensino 
e ano que frequentam; ----------------------------------------------- 
De acordo com as orientações do Sr. Vereador da Educação, Dr. Francisco 
Melo, mais informo que, a Escola Profissional de Chaves, prevê a 
frequência de 192 alunos, dos quais 110 poderão vir a adquirir passes 
escolares financiados pelo PCOHC, pelo que não constam nas listagens 
em anexo. ----------------------------------------------------------- 
Considerando que, também, foi necessário ter em conta a rede de 
transportes públicos que opera no Concelho de Chaves, que é garantida 
por uma única Empresa, Auto Viação do Tâmega e a atual rede de 
estabelecimentos de ensino da educação pré-escolar, do 1º ciclo, das 
escolas EB2,3 e das escolas secundárias, com os respetivos horários 
de funcionamento; --------------------------------------------------- 
Considerando que para o ano letivo 2020/2021 e no que respeita à rede 
pública, prevê-se em funcionamento 11 jardins-de-infância, 9 escolas 
do 1º ciclo (não inclui o 1º ciclo de Vidago, uma vez que está integrado 
na Escola EB2,3 de Vidago), três escolas do 2º e 3º ciclo e três 
escolas secundárias, que integram os três Agrupamentos do Concelho; - 
Considerando que, o Município de Chaves dispõe de duas viaturas com 
os respetivos motoristas devidamente certificados para o transporte 
de crianças e jovens no âmbito dos transportes escolares, os mesmos 
poderão efetuar os circuitos nº. 19 e 22 do Plano de transportes 
proposto, com os recursos referidos; -------------------------------- 
Assim e de acordo com o previsto na alínea g) do nº 1, do artº 33, do 
anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a competência em matéria 
de assegurar, organizar e gerir os transportes escolares, sendo 
originária da Câmara Municipal, encontra-se formalmente delegada no 
Presidente da Câmara. ----------------------------------------------- 
Em face do exposto, propõe-se: -------------------------------------- 
1) Que seja aprovado o Plano de Transporte Escolar, em anexo, para 
o ano letivo de 2020/2021. ------------------------------------------ 
2) Caso esta proposta mereça concordância superior e nos termos da 
delegação de competências da Câmara Municipal no Exmo. Sr. Presidente 
da Câmara, em matéria de organização e gestão dos transportes 
escolares, propõe-se, ainda, que a mesma seja encaminhada à próxima 
reunião de Câmara para conhecimento. -------------------------------- 
À consideração de V. Exa. ------------------------------------------- 
Chaves, 22 de maio de 2020 ------------------------------------------ 
A Técnica Superior -------------------------------------------------- 
(Zuleika Rodrigues) ------------------------------------------------- 
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Em anexo: Rede de Transporte Escolar Ano Letivo 2020/2021 –---------
Carreiras Públicas e Circuitos Especiais, com as respetivas plantas 
da área abrangida pelos Transportes Públicos e Privados ------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 
DE 2020.05.26. ------------------------------------------------------  
Visto. Concordo com a presente informação. À consideração superior. - 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.05.28. -------------------------------------------------------- 
Aprovo nos termos e com os fundamentos vertidos na proposta infra. 
Proceda-se conforme preconizado na mesma. --------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 
ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº11/2019. PRORROGAÇÃO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 
Nº102/SHSDPC/N.º49/2020. ------------------------------------------- 
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 2020.05.18-------------------------------------------------------  
Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 
regulamentos em vigor. À consideração superior. --------------------- 
DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 29.05.2020. ------ 
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. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 
ARRENDAMENTO. GLÓRIA DA CONCEIÇÃO DE SÁ. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 
Nº105/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 2020.05.21-------------------------------------------------------  
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 29.05.2020. ------ 
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. --------------------------------------------- 
 
 
4. TRANSFERÊNCIA DE HABITAÇÃO. IVO DUARTE ALVES AFONSO. INFORMAÇÃO/ 
PROPOSTA Nº106/SHSDPC/N.º53/2020. ----------------------------------- 
Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 
se anexa à presente ata sob o n.º 3. ------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 
DE 2020.05.25-------------------------------------------------------  
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 29.05.2020. ------ 
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. --------------------------------------------- 

 
 

5. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS PASSES ESCOLARES DOS ALUNOS 
CARENCIADOS QUE FREQUENTAM O ENSINO SECUNDÁRIO - ANO LETIVO 2019/2020. 
INFORMAÇÃO Nº 04/2020.----------------------------------------------- 
Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 
se anexa à presente ata sob o n.º 4. ------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 
DE 2020.06.02. ------------------------------------------------------  
A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 
sobre a matéria. À consideração superior. --------------------------- 
DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 
DE 2020.06.02. ------------------------------------------------------
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. --------------------------------------------- 
 
 

IV 
PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 
 
V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 
 
1- PLANEAMENTO 
 
 
2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 
 
 
3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 
 
 
3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 
USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 
Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 
epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 
todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 5. -- 
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------- 
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3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 
USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ENG. VICTOR SANTOS. -------------------- 
Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 
epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 
todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 6. -- 
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
3.3. OBRAS DE ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A SERVIÇOS, PEDIDO DE 
LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 30/08 – LINO CARNEIRO TEIXEIRA – AVELELAS, 
FREGUESIA DE ÁGUAS FRIAS – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 
18.05.2020. -------------------------------------------------------- 
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 832/20, referente ao processo n.º 
30/08, o Sr.º Lino Carneiro Teixeira, na qualidade de proprietário, 
apresenta elementos, relativos a um pedido e com vista à aprovação de 
uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, na 
legalização das obras de alteração1 de um edifício, destinado a 
prestação de serviços – “Café”, com alvará de licença n.º 407/86 e 
66/10, sito em Avelelas, freguesia de Águas Frias no concelho de 
Chaves.------------------------------------------------------------- 
2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 
2.1- Licença para obras n.º 407/86;---------------------------------- 
2.2- Alvará de Autorização de Utilização n.º 215/08, para “Café”;---- 
2.3- Alvará de obras de alteração/ampliação n.º 66/10, com aumento de 
área de 49,50 m2;2.4- Informação/Proposta n.º 170/DAF/FIS/2019, 
relativa a ordem de demolição;--------------------------------------- 
2.5- Através da Informação/Proposta n.º 1991/SCOU/2020, sob a qual, 
recaiu despacho superior datado de 19 de Novembro de 2019, no sentido 
completar/esclarecer o pedido apresentado, a coberto do requerimento 
n.º 1952/19.-------------------------------------------------------- 
3- SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR----------------------------------- 
3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 
do ponto I e nos n.os 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 
Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 
designadamente:----------------------------------------------------- 
- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 
conservatória do registo predial referente ao prédio; --------------- 
- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 
Diretor Municipal;-------------------------------------------------- 
- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- 
- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000;----------- 
- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 

                                                           

1 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 
características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 
designadamente a respectiva estrutura resistente, o número de fogos 
ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de 
revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento ou de 
implantação ou da cércea;-------------------------------------------- 
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-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 
arquitetura e do coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das 
normas legais e regulamentares aplicáveis; -------------------------- 
- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 
pública de carater profissional;------------------------------------- 
- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 
técnicos;----------------------------------------------------------- 
- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 
- Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades e respetivo 
plano;-------------------------------------------------------------- 
- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 
- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 
escala de 1: - Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas 
e usos de todos os compartimentos; ---------------------------------- 
- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 
- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 
- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 
- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 
4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 
4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)------- 
4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 
no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 
de legalização de obras de alteração.-------------------------------- 
4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 
4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 
n.º 34 B, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 
Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.----------- 
5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 
5.1- O requerente apresenta projeto para legalização, das obras de 
alteração, de um edifício destinado a prestação de serviços, com o uso 
específico de “Café”, de r/chão, com a área bruta de construção de 
139,00 m2. ---------------------------------------------------------- 
5.2- O edifício, destinado a prestação de serviços, de r/chão, com a 
área bruta de construção de 139,00 m2, licenciado ao abrigo da licença 
para obras n.º 407/86 e alvará de obras de alteração/ampliação n.º 
66/10, foi objeto, de alterações na funcionalidade do espaço interior 
e de alteração da fachada, com abertura e fecho de vãos, sendo certo, 
no que diz respeito aos vãos praticados e a legalizar, no alçado 
lateral direito que são constituídos por perfis fixos, permitindo 
unicamente a entrada de luz no edifício.----------------------------- 
5.3- 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 de “serviços”.------ 
5.4- A edificação, com a área bruta de construção de 139,00 m2, que se 
pretende legalizar as obras de alteração, 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.--------------------------------------------- 
5.5- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a “serviços”, há 
a referir que, se enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do 
artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor 
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Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 
76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe 
que, os espaços de classe 1, possuem já ou estão vocacionados para a 
utilização e ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, 
terciária ou mista.-------------------------------------------------- 
6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 
6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 
previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 
do autor do projeto de arquitetura e do coordenador de projeto, cujos 
teores se mostram adequados.----------------------------------------- 
7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 
7.1- Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas 
urbanísticas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de 
construção preexistente.-------------------------------------------- 
7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 
pela realização, desta operação urbanística correspondem ao valor de 
21,76 euros.-------------------------------------------------------- 
7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 21,76 euros, 
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 
discriminado no quadro I (taxas administrativas), do anexo I. ------- 
8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 
8.1- Considerando, que se trata de uma edificação, onde foram levadas 
a efeito, obras sem os necessários atos administrativos de controlo 
prévio. Estas obras são ao nível, da reposição da legalidade nos vãos 
praticados nos alçados, lateral direito, esquerdo e posterior, de modo 
a não permitir a devassa dos prédios vizinhos, pelo facto de, a área 
de implantação do edifício coincidir com os limites do prédio urbano. 
8.2 - Trata-se de uma edificação, licenciada em 1986 e com alterações 
em 2010. As obras a legalizar com o projeto agora apresentado, não 
implicam, aumento da área bruta de construção e/ou de implantação, 
mantendo o imóvel a área bruta preexistente de 139,00 m2, distribuídos 
por um piso, em r/chão.---------------------------------------------- 
8.3- Considerando, que o imóvel mantém o uso preexistente, para, 
“serviços”, o que se enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do 
art.º 7, 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 possuem já ou estão vocacionados para a 
utilização e ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, 
terciária ou mista.-------------------------------------------------- 
8.4- 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 
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 
procedimental:------------------------------------------------------ 
a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 
do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 
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b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 
requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 
autorização de utilização das frações;------------------------------- 
c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 
legalização das obras de alteração do edifício destinado a “serviços”, 
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) – sem aumento de área bruta de construção----------------- 
- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 
- Não há alteração nas taxas de infraestruturas. 
QUADRO I 
- 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 14 Alteração das fachadas dos edificios licenciados com a 
abertura, ampliação, ou fechamento de vãos de e janelas 
portas ou janelas por m2, acresce ao valor referido em 1., 
por m2 

3,92 5,55 € 21,76 € 

  TOTAL      21,76 € 

 
TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………………∑ 21,76 €-------------------- 
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 
EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE --
23.05.2020.--------------------------------------------------------- 
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 26.05.2020.------------------------------------------------ 
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. --------------------------------------------- 
 
 
3.4. AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – 
PROCESSO N.º 586/94 – JOSÉ MANUEL SILVA FERREIRA – RUA ENTRE CAMINHOS 
N.º 5, OUTEIRO JUSÃO, FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE AGOSTÉM – INFORMAÇÃO 
DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA 
FERREIRA DATADA DE 28.05.2020. -------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
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1- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 
1.1- Através do requerimento n.º 553/20, referente ao processo n.º 
586/94, o Sr.º José Manuel Silva Fernandes e outro, na qualidade de 
proprietários, apresentam um pedido, com vista à aprovação de uma 
operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 
das obras de ampliação2, de um edifício de habitação bifamiliar, com 
licença inicial n.º 573/94, sito, na rua Entre Caminhos, N.º 5 – 
Outeiro Jusão, freguesia de São Pedro de Agostém no concelho de 
Chaves.------------------------------------------------------------- 
1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 
apresentada, o prédio rústico, tem a área total de 690,00 m2, está 
inscrito na matriz com o n.º 556 e descrito na conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 487/19931019, da freguesia de Samaiões.------------ 
2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 
2.1- Alvará de licença n.º 573/94, para, “construção de habitação de 
r/chão e andar,  com a área de 247,00 m2”.--------------------------- 
3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 
3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 
legalização, designadamente:---------------------------------------- 
- Certidão da Conservatória do Registo Predial;---------------------- 
- Extrato da planta de ordenamento, do plano Diretor Municipal;------ 
- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- 
- Ortofotomapa à escala 1:1.000;------------------------------------- 
- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 
- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;-  
- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 
pública de carater profissional;------------------------------------- 
- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 
técnicos;----------------------------------------------------------- 
- Quadro de áreas;--------------------------------------------------- 
- Ficha de medição;-------------------------------------------------- 
- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 
- Levantamento topográfico à escala 1:200;--------------------------- 
- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 
- Planta de implantação à escala de 1: 200;-------------------------- 
- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200;------------------ 
- Plantas à escala de 1:100;----------------------------------------- 
- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 
- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 
- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 
- Fotografias;------------------------------------------------------ 
- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ 
- Desenho de alterações:--------------------------------------------- 
- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade;---- 
- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais;---- 
- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 
- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 
acústico;----------------------------------------------------------- 

                                                           

2 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 
pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 
existente;---------------------------------------------------------- 
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- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 
- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 
- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 
- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 
- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 
- Estudo de comportamento térmico;----------------------------------- 
- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 
- Fatura do telefone;------------------------------------------------ 
4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 
4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 
4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 
no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 
das obras de ampliação de edifício de habitação bifamiliar.---------- 
4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 
4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 
n.º 47 A, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – espaço 
Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados.----------- 
4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 
4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 
Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------- 
5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 
5.1- Os requerentes pretendem a legalização da ampliação de um edifício 
de habitação bifamiliar, de cave, r/chão e andar, com a área bruta de 
construção de 373,40 m2. Existe um aumento de área de 126,40 m2, 
relativamente á construção licenciada ao abrigo das licenças de 
construção n.º 573/94.----------------------------------------------- 
5.2- As alterações na habitação unifamiliar, são ao nível do projeto 
de arquitetura, ou seja, não foi executado o projeto licenciado, ao 
abrigo da Licença para obras n.º 573/94, designadamente, pela criação 
de uma cave, ela alteração de uma divisória interior ao nível do 
r/chão, da varanda existente no alçado principal e fecho das escadas 
exteriores de acesso ao andar.--------------------------------------- 
5.3- O edifício de habitação bifamiliar, com dois fogos, de acordo com 
o projeto apresentado, vai ser sujeito ao regime de propriedade 
horizontal, com a constituição de duas frações:---------------------- 
5.3.1- Fração “A” – cave direita e r/chão, destinada a habitação, de 
tipologia T2, com a área bruta de construção de 180,00 m2;----------- 
5.3.1- Fração “B” – cave esquerda e 1.º andar, destinada a habitação, 
de tipologia T2, com a área bruta de construção de 193,40 m2;-------- 
5.4 - 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.------- 
5.5- A habitação bifamiliar, com a área bruta de construção de 373,40 
m2, que se pretende legalizar as obras de ampliação e alteração, 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.------------------------------- 
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 x 
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índice de construção) = 690,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 552,00 m2 (máxima área 
bruta de construção permitida). A pretensão preconiza uma área bruta 
de construção de 373,40 m2, o que implica, um índice de construção de 
0,54 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local).-------------- 
5.7- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 
bifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a), do 
n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do 
Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 
2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 
5233/2018.---------------------------------------------------------- 
6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 
6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 
previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 
autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 
adequados.---------------------------------------------------------- 
7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 
7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 
314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 
montante de 91,01 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 
417,12 euros.------------------------------------------------------- 
7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 508,13 euros, 
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 
II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 
8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 
8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predominam 
esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 
não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 
naturalidade no meio em que se insere.------------------------------- 
8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 
de controlo prévio, na habitação bifamiliar, cumprem as disposições 
previstas no artigos 18.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 bifamiliar, é servida por arruamento público 
pavimentado a betuminoso e possui ligação á rede pública de água e 
esgotos.------------------------------------------------------------ 
8.4- O uso pretendido, para habitação bifamiliar, 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).--------------------- 
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8.6-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 ampliação 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.------------------------------------- 
8.7- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 
adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 
construção, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 
utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---- 
9- PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 
9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 
procedimental:------------------------------------------------------ 
a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 
do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 
b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 
requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 
autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 
c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 
legalização das obras de ampliação de um edifício de “habitação 
bifamiliar ”, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 
14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da 
Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 
respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 
o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar.----------- 
ANEXO I------------------------------------------------------------- 
CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 
Áreas (m2):---------------------------------------------------------- 
- Habitação, com aumento de área de 126,40 m2;----------------------- 
QUADRO I------------------------------------------------------------ 
- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 
 
QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,14 0,14   

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

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

 - Betão  0 0,20 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,18 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,35 0,00   

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

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

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE ESGOTOS   1 0,34 0,34   
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REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,36 0,00   

        
  C - custo das obras existentes na via pública   0,72     
  A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   126,4 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 
existentes, desde que a área bruta de 
construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 91,01   € 

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

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

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

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

n.º18 Aumento de área bruta de construção, acresce por 
 m2 adicional 

126,40 m2 3,30 € 417,12€ 

  TOTAL      417,12 € 

 
TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 91,01 € + 417,12 € = 508,13 €--------- 
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 
EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 
29.05.2020.--------------------------------------------------------- 
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 01.06.2020.------------------------------------------------ 
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. OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE ANEXO, 
PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 159/20 – AGOSTINHO FERREIRA 
CASIMIRO – LUGAR DE VALE DO GATO, FREGUESIA DE SANTA LEOCÁDIA – 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 
ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 21.05.2020. ------------------------- 
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 889/20, referente ao processo n.º 
159/20, o Sr.º Agostinho Ferreira Casimiro, na qualidade de 
proprietário, apresenta elementos, relativos a um pedido e com vista 
à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 
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consubstanciada, na legalização das obras de ampliação3 de um edifício 
de habitação unifamiliar, com alvará de licença n.º 193/89 e da 
construção4 de anexos, sito, em Vale do Gato, freguesia de Santa 
Leocádia no concelho de Chaves. ------------------------------------- 
1.2- De acordo com a Caderneta Predial Urbana, o prédio urbano tem a 
área total de 120,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 657, da 
freguesia de Santa Leocádia.----------------------------------------- 
1.3- De acordo com a Declaração do Modelo 1 do IMI, o prédio urbano, 
está inscrito na matriz com o artigo P752, da freguesia de Santa 
Leocádia, possuindo uma área total de 1.600,00 m2, uma área bruta de 
construção de 404,60 m2, implantação de 246,90 m2 e dois pisos.------ 
2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 
2.1- Licença para obras n.º 193/89, para “construção de uma habitação 
de r/chão e andar com a área de 287,00m2”;--------------------------- 
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:---------------------------------------- 
- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 
- Declaração do Modelo 1 do IMI;------------------------------------- 
- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 
executar a obra;----------------------------------------------------- 
- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- 
- Levantamento fotográfico;------------------------------------------ 
- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 
-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 
arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;-  
- Declarações dos técnicos, 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;------------------------------------------ 
- Planta de implantação;--------------------------------------------- 
- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 
todos os compartimentos; -------------------------------------------- 
- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 
- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 
- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 
- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 
- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 
- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 
-Termo de responsabilidade do Estudo de Comportamento térmico;------- 
- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 
- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais;------------ 
- Termo de responsabilidade do projeto acústico;--------------------- 
- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 

                                                           

3 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 
pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 
existente;---------------------------------------------------------- 
4 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;---- 
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4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 
4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 
4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 
no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 
de legalização de obras de ampliação e construção.------------------- 
4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 
4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 
n.º 61 B, o prédio urbano está inserido em dois espaços distintos: 
espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – 
Outros Aglomerados e em espaço de classe 4, espaços agrícolas e 
florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais e na subcategoria 
4.3.A – espaços Agroflorestais comuns.------------------------------- 
4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 
4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 
Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante designado RMUE).- 
5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 
5.1- O requerente pretende, a legalização da ampliação de uma habitação 
unifamiliar de r/chão e andar, com a área bruta de construção de 314,40 
m2 e de anexos com a área de 116,00 m2. Existe um aumento de área de 
143,40 m2, relativamente á construção licenciada ao abrigo da licença 
de construção n.º 193/89.-------------------------------------------- 
5.2- As alterações na habitação unifamiliar, são ao nível do projeto 
de arquitetura, ou seja, não foi executado o projeto licenciado, ao 
abrigo da Licença para obras n.º 193/89, designadamente, a 
funcionalidade do espaço interior, criação de comunicação interior 
entre os dois pisos e criação de uma varanda e marquise no alçado 
principal do imóvel.------------------------------------------------- 
5.3- 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.------- 
5.4- A habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 314,40 
m2, que se pretende legalizar as obras de ampliação e alteração, 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.------------------------------- 
5.5- A implantação da habitação e anexo, projetam-se, em espaço de 
classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros 
Aglomerados. A parcela de terreno, tem uma área, inserida em espaço 
urbano, de aproximadamente 780,00 m2.-------------------------------- 
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) = 780,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 
624,00 m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão 
preconiza uma área bruta de construção de 430,40 m2, o que implica, um 
índice de construção de 0,55 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção 
do local).---------------------------------------------------------- 
5.7- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 
unifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a), 
do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do 
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Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 
2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 
5233/2018.---------------------------------------------------------- 
6 – RESPONSABILIDADE------------------------------------------------- 
6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 
previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 
do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 
autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 
adequados.---------------------------------------------------------- 
7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 
7.1-De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 
a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 
121,89 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 
212,22 euros.------------------------------------------------------- 
7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 334,11 euros, 
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 
II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 
8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 
8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predominam 
esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 
não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 
naturalidade no meio em que se insere.------------------------------- 
8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 
de controlo prévio, na habitação unifamiliar, cumprem as disposições 
previstas no artigos18.º e na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, 
do artigo 19.º, Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 
publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 
de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018.----------------------------- 
8.3 - A habitação unifamiliar, é servida por arruamento público 
pavimentado a cubos de granito e possui ligação á rede pública de água 
e esgotos.---------------------------------------------------------- 
8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto 
na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 
da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 
Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 
vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 
predominantemente residencial, terciária ou mista.------------------- 
8.5- 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 é apresentada Certidão das Finanças, relativa 
ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 
excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 
operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 
é possível o requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 
apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 
ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 
celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 
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a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 
opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 
embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 
urbanístico em causa, tendente a legalização da construção.---------- 
8.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 
vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 
a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 
seguintes prescrições:---------------------------------------------- 
8.7.1 - A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 
de terceiros;------------------------------------------------------- 
8.7.2 - Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 
imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 
90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 
Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 
a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada;---------- 
8.8- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 
adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 
construção, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 
utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---- 
9- ROPOSTA DE DECISÃO------------------------------------------------ 
9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 
73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 
procedimental:------------------------------------------------------ 
a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 
do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 
b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 
requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 
autorização de utilização do imóvel;--------------------------------- 
c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 
legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar e da 
construção de anexo de apoio, o interessado deverá, nos termos do 
preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de 
Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a 
emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído 
de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 
regulamentar.------------------------------------------------------- 
ANEXO I------------------------------------------------------------- 
CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 
Áreas (m2):---------------------------------------------------------- 
- Habitação, com aumento de área de 27,40 m2;------------------------ 
- Anexo com a área de 116,00 m2;------------------------------------- 
QUADRO I 
- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 
 
QUADRO II           
    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         
 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   
 - Betão betuminoso 0 0,16 0,00   
 - Granito (calçada a cubos) 1 0,22 0,22   
 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   
 - Betão  0 0,22 0,00   
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Passeios         
 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   
 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   
 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 0,19 0,00   
 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   
REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   
        
  C - custo das obras existentes na via pública   0,85     
  A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   143,40 m2 
        
        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 
existentes, desde que a área bruta de 
construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       
  T = C x A   T = 121,89   € 

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

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

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

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

n.º18 

Aumento de área bruta de construção, acresce por 
 m2 adicional 

27,40 m2 3,30 € 90,42 € 

n.º11 Anexo de apoio 116,0 m2 1,05 € 121,80€ 

  TOTAL      212,22 € 

 
TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 121,89 € + 212,22 € = 334,11 €-------- 
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 
EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 
23.05.2020.--------------------------------------------------------- 
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 26.05.2020.------------------------------------------------ 
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. OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA, 
PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 299/20 – SÉRGIO DUARTE MARTA 
FERREIRA – LUGAR DE AZAR, VILA VERDE DE OURA, FREGUESIA DE OURA – 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. 
ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 19.05.2020. ------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
1- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 
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1.1- Através do requerimento n.º 841/20, referente ao processo n.º 
299/20, o Sr.º Sérgio Duarte Marta Ferreira, na qualidade de 
proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 
operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 
das obras de construção5, de um “armazém agrícola”. Pretende ainda 
levar a efeito obras de alteração6 e ampliação7 na referida edificação, 
sito, no lugar de Azar – Vila Verde de Oura, freguesia de Oura no 
concelho de Chaves.-------------------------------------------------- 
1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 
apresentada, o prédio rústico tem a área total 9.875,00 m2, está 
inscrito na matriz com o n.º 1476 e descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o n.º 1217/20100903, da freguesia de Oura.------- 
2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 
2.1-Não foram encontrados antecedentes do processo.------------------ 
3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 
3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 
legalização, designadamente:---------------------------------------- 
- Certidão da Conservatória do Registo Predial;---------------------- 
- Extrato das plantas de ordenamento e de condicionantes, do plano 
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 
executar a obra;----------------------------------------------------- 
- Planta de localização à escala 1:5 000;---------------------------- 
- Memória descritiva e justificativa;-------------------------------- 
-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 
arquitetura, coordenador de projeto e projetos de especialidades, 
quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;-  
- Comprovativo de inscrição dos técnicos em associação pública de 
carater profissional;----------------------------------------------- 
- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 
técnico;------------------------------------------------------------ 
- Quadro de áreas;--------------------------------------------------- 
-Estimativa Orçamental;--------------------------------------------- 
- Calendarização das obras;------------------------------------------ 
- Levantamento topográfico;------------------------------------------ 
- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico;---- 
- Plantas à escala de 1:100; ---------------------------------------- 
- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 
- Corte transversal à escala de 1:100;------------------------------- 
- Desenho de contrastes;--------------------------------------------- 
- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 
- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 
- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 
- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital;------- 

                                                           

5 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações;---- 
6 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 
características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 
designadamente a respectiva estrutura resistente, o número de fogos 
ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de 
revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento ou de 
implantação ou da cércea;-------------------------------------------- 
7 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 
pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 
existente;---------------------------------------------------------- 
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- Fotografias;------------------------------------------------------ 
- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 
- Termo de responsabilidade do projeto de acústico;------------------ 
- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 
- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ 
- Termo de responsabilidade do projeto térmico, subscrito por técnico 
habilitado a ser autor do projeto – Declaração de isenção;----------- 
- Declaração de isenção do projeto de gás;--------------------------- 
- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 
4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 
4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-------------- 
4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 
no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por respeitar à legalização das 
obras de construção.------------------------------------------------- 
4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 
4.2.1- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 
Municipal n.º 61 A, o terreno está inserido em espaço de classe 4 – 
espaço agrícola e florestal - categoria 4.1 – espaços florestais e na 
subcategoria 4.1. A – espaços florestais comuns.--------------------- 
4.3 - Nos Regulamentos Municipais------------------------------------ 
4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 
(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 
Municipal da Urbanização e da Edificação.---------------------------- 
5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO---------------------------- 
5.1- O requerente pretende a legalização da construção de uma 
edificação destinada a “armazém agrícola”. O armazém foi levado a 
efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio, 
possui um piso: r/chão e tem uma área bruta de construção de 448,00 
m2.----------------------------------------------------------------- 
5.2- Para além da legalização, das obras levadas a efeito sem os 
necessários atos administrativos de controlo prévio, pretende levar a 
efeito, obras de alteração na edificação existente, bem como, a sua 
ampliação em mais 54,00 m2. As obras a executar, são ao nível da 
alteração de parte da cobertura, para cobertura plana, revestimento 
exterior do imóvel e criação de um alpendre coberto. ---------------- 
5.3- As obras de construção a legalizar e a área a ampliar, respeitam 
o índice de construção estabelecido para o local, que é nestes caso, 
porque a área do terreno é superior a 1000 m2 (área de 9.875,00 m2), 
calculado pela aplicação da seguinte fórmula: 250 m2 + 10% (A-1000 m2) 
= 1.137,50 m2 (máxima área bruta de construção permitida) > 502,00 m2 
(área bruta de construção pretendida).------------------------------- 
5.4- A edificação destina-se a “armazém agrícola”, o que se enquadra 
no disposto na alínea d), do n.º 2, do art.º 7, do Plano Diretor 
Municipal, onde dispõe que, os espaços de classe 4, são as áreas do 
território concelhio que possuem aptidões e características mais 
adequadas a atividades de tipo agrícola, pecuário, silvo-pastoril ou 
florestal.---------------------------------------------------------- 
5.5- A edificação, com a área bruta de construção de 502,00 m2, que se 
pretende legalizar as obras de construção e ampliar, 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------------------------------------------------- 
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6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 
previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 
do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto e dos 
projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados.------- 
7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO------------------------ 
7.1- Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao 
disposto no 3.4, do artigo 19., do Regulamento n.º 314/2010.--------- 
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 
425,70 euros.------------------------------------------------------- 
7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 425,70 euros, 
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 
discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I. -------- 
8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO------------- 
8.1- Considerando, que se trata de uma edificação que foi levada a 
efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio.-- 
8.2- A edificação destinada a “armazém agrícola”, de um piso - r/chão, 
com a área bruta de construção de 502,00 m2, respeita o especificado 
na alínea b), do n.º 1, do art.º 36, do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal.---------------------------------------------------------- 
8.3- O uso pretendido, para “armazém agrícola”, enquadra-se no 
disposto na alínea d), do n.º 2, do art.º 7, do Plano Diretor Municipal, 
onde dispõe que, os espaços de classe 4 possuem aptidões e 
características mais adequadas a atividades de tipo agrícola, 
pecuário, silvo-pastoril ou florestal.------------------------------- 
8.4- Constatando-se, que há necessidade de se realizarem obras de 
correção e/ou adaptação no edifício, objeto de pedido de legalização 
das obras de construção, levadas a efeito, sem os necessários atos 
administrativos de controlo prévio e que é apresentada, uma 
calendarização de trabalhos, necessários para levar a efeito, as obras 
de alteração e ampliação, que visam corrigir/adaptar o imóvel, de 
forma a, dotá-lo de aptidão para o uso pretendido e melhorar o seu 
enquadramento na envolvente em que se insere.------------------------ 
8.5- Face ao que vem a ser dito, como há obras a serem levadas a 
efeito, o titulo a emitir será o alvará de licença especial de 
legalização, conforme previsto no n.º4, do artigo 73.º-C do RMUE.---- 
9 - PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------- 
9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 
estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A e artigo 73.º- 
C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental:--- 
a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 
urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 
assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 
do aludido órgão administrativo;------------------------------------- 
b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 
deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 
se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 
requisitos legais que permitem o licenciamento das mesmas.----------- 
c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir, o presente pedido de 
legalização das obras de construção da edificação destinada “armazém 
agrícola”, e face as obras de correção necessárias no imóvel, deverá 
o interessado, no prazo máximo de 90 dias, apresentar nestes serviços 
os elementos constantes do n.º 1, do art.º 3, da Portaria 216-E/2008, 
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de 3 de Março, para que se possa emitir o respetivo o alvará de licença 
especial de legalização, designadamente:----------------------------- 
- Apólice de seguro de construção;----------------------------------- 
-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 
danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 
n.º 100/97, de 13 de Setembro;--------------------------------------- 
- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 
direção técnica da obra;--------------------------------------------- 
- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 
industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 
verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 
mesmo;-------------------------------------------------------------- 
- Livro de obra, com menção do termo de abertura;-------------------- 
- Plano de segurança e saúde;---------------------------------------- 
ANEXO I------------------------------------------------------------- 
CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 
Áreas (m2)  
PISO Armazém TOTAL 
r/chão 502,00  
TOTAL  502,00 
 
Cércea – 4,50 ml                              
Volume – 1.720,00 m3 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 
- Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao disposto 
no 3.4 do art.º 19 do Regulamento n.º 314/2010;---------------------- 
QUADRO I------------------------------------------------------------ 
- Cálculo das taxas administrativas 
(art.º 66 da subseção IV) 
  Descrição Un. Taxa Valor 
Capítulo 
II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       
Subsecção 
IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       
Artigo 
66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 
edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença     66,80 € 
n.º 5 Edificio destinado a indústria ou armazém, por unidade de 

ocupação 
      

a) 
 Até 500 m2 de área bruta de construção 

0 
111,35 
€ 

0,00 € 

b) 
 De 501 m2 a 1000 m2 de área bruta de construção 

1 
166,95 
€ 

166,95 € 

c) 
 Superior a 1000 m2 de área bruta de construção 

0 
222,60 
€ 

0,00 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 12 12,20 € 146,40 € 
 Apreciação de operações de construção    
Art.º 29, 
n.º2 

Edifício destinado a armazém (de 501 m2 a 1000 m2 de área 
de construção)  

 45,75 € 45,75 

  TOTAL      425,70 € 

 
TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………………∑ 425,70 € ------------------ 
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 
EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 
23.05.2020.--------------------------------------------------------- 
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 
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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 26.05.2020.------------------------------------------------ 
À reunião de Câmara.------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
 
 
3.7. PEDIDO DE LINHA DESCONTÍNUA PARA O LOCAL – PROCESSO N.º 321/19 – 
CARLA SOFIA RODRIGUES – AV. D. JOÃO I, MADALENA, UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE MADALENA E SAMAIÕES – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE 
DO SR. ENG.º BRUNO RUA DATADA DE 28.05.2020. ------------------------ 
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, pela Sra. Carla 
Sofia Rodrigues, proprietária do “Centro de Lavagem Automóvel”, com 
Alvará de autorização de utilização n.º 83/18, localizado na Avenida 
Dom João I, em Chaves. O pedido foi registado com o n.º de requerimento 
873/19, relativo ao processo n.º 321/19.----------------------------- 
A solicitação referida, consiste no pedido de colocação de sinalização 
horizontal (linha branca tracejada) no eixo da via acima referida, de 
forma a facilitar as manobras de entrada e saída dos utentes do 
estabelecimento propriedade da requerente.--------------------------- 
2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA --------------------------------- 
2.1. Tendo em conta que:--------------------------------------------- 
- A marcação rodoviária existente no eixo desta via (linha branca 
contínua), foi sendo alterada, algumas vezes sem um critério uniforme 
e abrangente, resultando em situações potenciadoras de conflito entre 
os moradores e utilizadores habituais;------------------------------- 
- O troço em análise está limitado por duas passadeiras com lomba 
redutora de velocidade, que distam entre si, aproximadamente, 300 
metros;------------------------------------------------------------- 
- Não se tem tido conhecimento de velocidades excessivas praticadas 
pelos automobilistas neste troço, nem de conflitos rodoviários 
resultantes da prática de velocidades desajustadas ao ambiente urbano. 
Estes serviços propõem a marcação do eixo com uma Linha Branca 
Tracejada (LBTa), com 12 cm de largura, traço de 2.5m e espaço de 1.0m 
(LBTa 0.12 (2,5/1,0), entre as duas passadeiras com lomba redutora de 
velocidade existentes.---------------------------------------------- 
Esta solução deverá ser monitorizada pelos serviços municipais 
competentes e, caso se venha a revelar desajustada ao bom ambiente 
rodoviário, será estudada uma nova solução.-------------------------- 
2.2. Atendendo às disposições legais previstas no Regulamento de 
Sinalização e Trânsito, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 22-
A/98, e ulteriores alterações, bem como no Código da Estrada, publicado 
pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro, estes serviços julgam, salvo 
melhor opinião, e tendo em conta o fim em vista, que devem ser 
implementadas as seguintes medidas/ações, representadas graficamente 
nas peças desenhadas em anexo:--------------------------------------- 
a) Na Avenida Dom João I, com início no entroncamento com a Avenida 
Dom Afonso III, até à passadeira existente junto à Travessa do Caneiro: 
marcação do eixo com uma Linha Branca Tracejada (LBTa) com 12 cm de 
largura, traço de 2.5m e espaço de 1.0m (LBTa 0.12 (2,5/1,0), numa 
extensão aproximada de 75 metros.------------------------------------ 
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b) Na Avenida Dom João I, com início a seguir à passadeira existente 
junto à Travessa do Caneiro, até à passadeira existente junto à entrada 
nascente do Jardim Público de Chaves: marcação do eixo com uma Linha 
Branca Tracejada (LBTa) com 12 cm de largura, traço de 2.5m e espaço 
de 1.0m (LBTa 0.12 (2,5/1,0) numa extensão aproximada de 210 metros.- 
c) Na Avenida Dom João I, antes e depois da passadeira existente 
junto à Travessa do Caneiro e antes da passadeira existente junto à 
entrada nascente do Jardim Público de Chaves: marcação do eixo com uma 
Linha Branca Contínua (LBC 0,12) com 12 cm de largura, com uma extensão 
de 5 metros.--------------------------------------------------------- 
2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 
propostas no ponto anterior, possam ascender a 300,00€ (trezentos 
euros), aproximadamente.-------------------------------------------- 
3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO  
3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 
anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 
municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 
regulamentos com eficácia externa do município.---------------------- 
3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 
sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 
postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 
colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 
sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 
3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 
portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 
de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 
deliberativo municipal.--------------------------------------------- 
4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 
procedimental:------------------------------------------------------ 
4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 
Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 
agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 
em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 
4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 
uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 
proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 
para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 
da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 
por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 
I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 
4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 
Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 
propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 
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 União de freguesias da Madalena e 
Samaiões, o Senhor João Pinto, da decisão que recaiu sobre a presente 
informação; -------------------------------------------------------- 
c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 
conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de Trânsito da Polícia 
de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente informação técnica 
e respetivos anexos;------------------------------------------------- 
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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.------------------------------------------ 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SR. ENG.º ABEL 
TEIXEIRA PEIXOTO, DATADO DE 29.05.2020.------------------------------ 
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 da sinalização de trânsito 
exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da estratégia procedimental 
enunciada no ponto 4.------------------------------------------------ 
À consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz.------------------- 
DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO, DATADO DE 
01.06.2020.--------------------------------------------------------- 
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. Notifique-se. --------------------------------------------- 
 
 
3.8. COLOCAÇÃO DE SINAL DE CARGAS E DESCARGAS – PROCESSO N.º 217/19 – 
JUNTA DE FREGUESIA DE REDONDELO – BECO DA CAPELA, PASTORIA, FREGUESIA 
DE REDONDELO – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE DO SR. 
ENG.º BRUNO RUA 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------------------------------------------------------- 
A presente informação visa dar resposta ao solicitado, pelo Sr. Nelson 
Fernandes da Costa, Presidente da junta de freguesia de Redondelo. O 
pedido foi registado com o n.º de requerimento 583/19, relativo ao 
processo n.º 217/19.------------------------------------------------- 
A solicitação em causa, consiste no pedido de colocação de um sinal 
de “Paragem e estacionamento proibidos” (C16), “excepto cargas e 
descargas”, no Beco da Capela, na povoação da Pastoria, sita na 
referida freguesia de Redondelo.------------------------------------- 
2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA --------------------------------- 
2.1. De acordo com as informações prestadas pelo Presidente da junta 
de freguesia de Redondelo e de acordo com as caraterísticas das vias, 
e atendendo às disposições legais previstas no Regulamento de 
Sinalização e Trânsito, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, 
e ulteriores alterações, bem como no Código da Estrada, publicado pela 
Lei n.º72/2013, de 3 de setembro, estes serviços julgam, salvo melhor 
opinião, e tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas 
as seguintes medidas/ações, representadas graficamente nas peças 
desenhadas em anexo:------------------------------------------------- 
- No Beco da Capela: colocação de um sinal de código C16 (Paragem e 
estacionamento proibidos) e um painel adicional Modelo n.º 10b 
(excepto cargas e descargas).---------------------------------------- 
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 150,00€ (cento e 
cinquenta euros), aproximadamente.----------------------------------- 
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3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO  
3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 
anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 
municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 
regulamentos com eficácia externa do município.---------------------- 
3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 
sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 
postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 
colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 
sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 
3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 
portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 
de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 
deliberativo municipal.--------------------------------------------- 
4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, acima 
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 
procedimental:------------------------------------------------------ 
4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 
Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 
agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 
em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 
4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 
uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 
proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 
para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 
da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 
por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 
I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 
4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 
Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 
propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 
e) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 
Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 
procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 
plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 
Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 
f) Notificar o Presidente da junta de freguesia de Redondelo, o 
Senhor Nelson Fernandes da Costa, da decisão que recaiu sobre a 
presente informação;------------------------------------------------ 
g) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 
conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 
Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 
respetivos anexos;-------------------------------------------------- 
h) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 
com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 
proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 
de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 
ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 
subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SR. ENG.º ABEL 
TEIXEIRA PEIXOTO, DATADO DE 01.06.2020.------------------------------ 
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 técnica exarada no ponto 2 e (ii) ao 
sancionamento da estratégia procedimental enunciada no ponto 4.------ 
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À consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz.------------------- 
DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO, DATADO DE --
01.06.2020.--------------------------------------------------------- 
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. Notifique-se. --------------------------------------------- 
 
 
3.9. OBRAS DE ALTERAÇÃO A SUPERFÍCIE COMERCIAL, PEDIDO DE APROVAÇÃO 
DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES – PROCESSO N.º 258/20 – LIDL & COMPANHIA, 
LDA. – AV. DA TRINDADE, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E 
SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
DA SRA. ENG.ª BRANCA FERREIRA DATADA DE 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.Através do requerimento 924/20, referente ao processo n.º 258/20, 
a firma LIDL & COMPANHIA, na qualidade de proprietária, apresenta 
projetos de especialidades, relativos ao pedido de licenciamento e com 
vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 
consubstanciada, em obras de alteração8, de uma superfície comercial 
da insígnia “Lidl & Cia”, com alvará de obras de construção n.º 424/06, 
sito, na Av.ª da Trindade, 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 10.608,22 m2, está 
omisso na matriz e descrito na conservatória do Registo Predial sob o 
n.º 56/20050624, da freguesia de Santa Cruz/Trindade.---------------- 
2. ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 
2.1. Alvará de Obras de Construção n.º 424/06, para “construção de uma 
superfície comercial”.---------------------------------------------- 
2.2. Alvará de Autorização de Utilização n.º 09/07, para 
“estabelecimento comercial”.---------------------------------------- 
2.3. O requerente apresentou sob requerimento n.º 718/20, pedido com 
vista à aprovação do projeto de arquitetura, referente a obras de 
alteração, de uma superfície comercial da insígnia “Lidl & Cia”, nos 
termos do disposto no Decreto-Lei nº555/99, de 16 de Dezembro, alterado 
e republicado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, tendo 
sido aprovado por deliberação de Câmara, datada de 27 de Abril de 
2020.--------------------------------------------------------------- 
3. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO---------------------------------------- 
3.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação--------------- 
3.1.1. O pedido apresentado sob requerimento n.º 924/20, tem 
enquadramento legal no disposto no n.º 4, artigo 20.º, do Dec.- 
Lei555/99 alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de 
Setembro (doravante designado RJUE), por se tratar do pedido de 
aprovação dos projetos de especialidades.---------------------------- 
3.2. Nos instrumentos de Gestão Territorial-------------------------- 

                                                           

8 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 
características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 
designadamente a respectiva estrutura resistente, o número de fogos 
ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de 
revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento ou de 
implantação ou da cércea;-------------------------------------------- 
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3.2.1. De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 
n.º 34 A, o prédio está inserido num espaço da Classe 1 – Espaço Urbano 
e Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves.----------------- 
3.3. No Regime jurídico de acesso e exercício de atividades de 
comércio, serviços e restauração – Decreto – Lei n.º 10/2015 de 16 de 
Janeiro------------------------------------------------------------- 
3.1. O pedido apresentado, tem enquadramento legal na alínea b), do 
n.º1, do artigo 4.º, do Decreto- Lei n.º 10/2015, de 16/01.---------- 
4. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 
4.1. O requerente solicita, o licenciamento, das obras de alteração9, 
de uma superfície comercial da insígnia “Lidl & Cia”, com alvará de 
obras de construção n.º 424/06.-------------------------------------- 
4.2. De acordo com as plantas representativas das alterações 
pretendidas, verifica-se que não há aumento de área, relativamente a 
edificação existente. As alterações propostas são ao nível da 
funcionalidade do espaço interior, alteração de fachada e 
reorganização do espaço exterior, no que se refere aos lugares de 
estacionamento.----------------------------------------------------- 
4.3. O edifício a alterar, tem uma área bruta de construção de 2.011,45 
m2, distribuídos por 1 piso, r/chão. -------------------------------- 
4.4. O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III, 
da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, designadamente, com os seguintes 
projetos de especialidades:------------------------------------------ 
- Projeto de estabilidade;------------------------------------------- 
- Projeto de águas pluviais;----------------------------------------- 
- Projeto de redes prediais de água e esgotos;----------------------- 
- Projeto acústico;-------------------------------------------------- 
- Comprovativo de entrega, de projeto de segurança contra incêndio, 
na ANPC;------------------------------------------------------------ 
- ITED;------------------------------------------------------------- 
- Termo de responsabilidade pelo projeto de instalações elétricas de 
serviço particular;------------------------------------------------- 
- Projeto de arranjos exteriores;------------------------------------ 
- Projeto AVAC;------------------------------------------------------ 
- Pré-certificado energético, subscrita por perito qualificado;------ 
5.TAXAS URBANÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO-------- 
5.1. Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas 
urbanísticas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de 
construção preexistente.-------------------------------------------- 
5.2. As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 
pela realização, desta operação urbanística correspondem ao valor de 
3.523,01 euros.----------------------------------------------------- 
5.3. O valor total das taxas a liquidar é assim de 3.523,01 euros, 
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 
discriminado no quadro I (taxas administrativas), do anexo I. ------- 
6. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO-------------- 
6.1. Os projetos de especialidades apresentados estão instruídos com 
termos de responsabilidade, de acordo com o previsto no n.º 8, do 
artigo 20.º, do RJUE, o que exclui a sua apreciação prévia.---------- 

                                                           

9 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 
características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 
designadamente a respectiva estrutura resistente, o número de fogos 
ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de 
revestimento exterior, sem aumento da área de pavimento ou de 
implantação ou da cércea;-------------------------------------------- 
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6.2. Considerando, que são apresentados os projetos de especialidades, 
caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de licenciamento 
das obras de alteração da “superfície comercial”, dispõe do prazo de 
1 ano, a contar da data da notificação do ato de licenciamento, para 
requerer a emissão do respetivo alvará, de acordo com o n.º1, do artigo 
76.º, do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações.------- 
6.3. Findo o prazo referido no parágrafo anterior, pode o presidente 
da câmara municipal conceder prorrogação, por mais um ano, de acordo 
com o n.º1, do artigo 76.º, do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 
alterações, findo o qual, é declarada a caducidade após audiência 
previa do interessado;----------------------------------------------- 
7. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 
7.1. Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 
estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 
estratégia procedimental:------------------------------------------- 
7.1.1. Considerando, que são apresentados sob requerimento n.º 924/20, 
datado de 21 de Ma10 de 2020, os projetos de especialidades exigíveis, 
nos termos da lei, propõe-se, o licenciamento das obras de alteração, 
de uma superfície comercial da insígnia “Lidl & Cia”;---------------- 
7.2. Propõe-se ainda, que o processo seja presente na próxima reunião 
do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo.-------- 
7.3. Caso a Câmara delibere favoravelmente, o pedido de licenciamento 
das alterações á superfície comercial:------------------------------- 
7.3.1. Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas 
urbanísticas, previstas no art.º 117, do RJUE------------------------ 
7.4. De acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei n.º555/99, de 
16 de Dezembro e ulteriores alterações, o requerente dispõe de um 
prazo de um ano para apresentar nestes serviços os elementos constantes 
do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para 
que se possa emitir, o respetivo aditamento ao alvará de obras de 
construção n.º 424/06, designadamente:------------------------------- 
- Apólice de seguro de construção;----------------------------------- 
- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 
danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 
n.º 100/97, de 13 de Setembro;--------------------------------------- 
- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 
direção técnica da obra;--------------------------------------------- 
- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 
industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 
verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 
mesmo;-------------------------------------------------------------- 
- Livro de obra, com menção do termo de abertura;------------------- 
� Deverá ainda apresentar, o projeto de segurança contra incêndio, 
aprovado pela entidade competente - ANPC;--------------------------- 
ANEXO I------------------------------------------------------------- 
CALCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010--------------- 
QUADRO I 
- Cálculo das taxas administrativas 
(art.º 66 da subseção IV) 
  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       
Subsecção 
IV 

EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE 
ADMISSÃO)       

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

n.º 17 
Emissão de aditamento ao alvará     39,95 € 
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n.º14  Alteração da fachada 601,20m2  5,55 € 3.336,66€ 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês  12 12,20€ 146,40 € 

  TOTAL      3.523,01€ 

 
TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………………∑ 3.523,01 €------------------ 
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 
EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 
29.05.2020.--------------------------------------------------------- 
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 01.06.2020.------------------------------------------------ 
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. OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO TITULADA PELO ALVARÁ N.º 2/2000, PEDIDO 
DE AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO – PROCESSO N.º 10/98 – ANA MARGARIDA 
AFONSO ABREU GONÇALVES E OUTRA – LUGAR DE QUINTELA, UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO E 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª CONCEIÇÃO REI DATADA DE 
22.05.2020. -------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
1- INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 
Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº 
1220/19, referente ao processo nº 10/98, a Dª Ana Maria Afonso Abreu 
Gonçalves e a Dª Maria da Ascenção Gonçalves de Jesus, representadas 
pelo  advogado,  Srº Drº Estanislau Vidal Areias, vieram solicitar a 
“reaquisição” de uma parcela de terreno, integrada no domínio público 
municipal, no âmbito da emissão do alvará de loteamento nº 2/2000, 
pertencente à União das Freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge.- 
2-ANTECEDENTES------------------------------------------------------ 
2.1-Nos termos do disposto no artigo 28º, do Decreto-Lei nº 448/91, 
de 29/11, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-
Lei nº 334/95, de 15/5  e pela Lei nº 26/96, de 1/8,  foi emitido em 
3 de março de 2000,  o alvará de loteamento nº 2/2000, em nome do Srº 
José de Jesus Areias, através do qual foi titulada  a aprovação da 
operação de loteamento e das respetivas obras de urbanização, 
incidentes sobre o prédio rústico, sito no Lugar da Quintela, freguesia 
de Outeiro Sêco, inscrito na respetiva matriz sob o nº 135º e descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 01863/141195. 
2.2-A caução a que se referiam  os artigos 24º e 30º, ambos do Decreto-
Lei nº 448/91, de 29/11, na sua versão final, foi prestada mediante a 
garantia bancária nº 10000000001,  emitida pelo Banco Nacional 
Ultramarino, em 3 de fevereiro de 2000,  no valor  de 23 707 533$00, 
correspondendo em moeda atual ao montante de  € 118 252,68 ( cento e 
dezoito mil duzentos e cinquenta e dois euros e sessenta e oito 
cêntimos).---------------------------------------------------------- 
2.3-Para realização das obras de urbanização a interessada detinha o 
prazo de seis meses, conforme cominado no referido título.----------- 
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2.4-As áreas cedidas ao domínio público pela emissão do alvará de 
loteamento nº 2/2000 foram as seguintes:----------------------------- 
• Área sobrante situada a Norte (parque urbano) – 3 256,50 m2.--- 
• Em arruamentos, passeios e estacionamentos – 2 360,00 m2.------ 
2.5-No processo registado com o nº 10/98, contata-se a existência de 
Levantamento Topográfico da parcela de terreno, mencionada no alvará 
de loteamento como Área Sobrante, situada a Norte (parque urbano), 
realizado pelo topógrafo Sr. Rui Mosca, com posterior   colocação de 
marcos nas suas extremas, a folhas nº 483 à nº 485.------------------ 
2.6-No âmbito do atendimento ao público tive conhecimento que a parcela  
de terreno referida no anterior parágrafo, poderia estar a ser alvo 
de ocupação indevida por particulares, razão pela qual foi elaborada 
a informação técnica na anteriormente designada Divisão de Gestão 
Territorial, de 18-06-2010,constante no processo a folha nº 486,  sobre 
a qual recaíu  despacho do  então Vereador,  Srº Arqtº Castanheira 
Penas, datado de 07-07-2010, para que a Divisão de Recursos 
Operacionais (DRO), procedesse à vedação da referida parcela de 
terreno.------------------------------------------------------------ 
Para esse efeito, foram enviadas à DRO, as seguintes peças escritas e 
desenhadas:--------------------------------------------------------- 
-Levantamento Topográfico da parcela cedida ao domínio público;------ 
-Fotocópia do alvará de loteamento nº 2/2000 e da respetiva Planta de 
Síntese;------------------------------------------------------------ 
-Planta de Localização.---------------------------------------------- 
2.7-Em reunião de câmara de 08-05-2012, com base na informação técnica 
de 30-04-2011, foi deliberado, receber definitivamente todas as obras 
de urbanização tituladas pelo alvará nº 2/2000, nos termos do disposto 
no artigo 50º do Decreto-Lei nº 448/91, na sua versão final e comunicar 
à Caixa Geral de Depósitos, que a caução prestada, mediante a garantia 
bancária N/Nº 10000000001, válida naquela data para o montante de € 
19 708,28 (dezanove mil setecentos e oito euros e vinte e oito 
cêntimos), poderia ser liberada.------------------------------------- 
3-PARECERES INTERNOS------------------------------------------------ 
No presente processo registado com o nº 10/98, constam os   pareceres, 
a seguir mencionados, abordando o pedido das interessadas, os quais 
se reproduzem na presente informação técnica, para todos os efeitos 
legais:------------------------------------------------------------- 
3.1-Informação nº 09/DCG/2019, do Diretor do Departamento de 
Coordenação Geral (à data), Srº Drº Marcelo Delgado, de 19-06-2019.-- 
3.2-INFORMAÇÃO Nº 49/SPMOT/2019, da Srª Arqtª Ana Isabel Augusto, a 
exercer funções no Sector de Planos Municipais e Ordenamento do 
Território ( SPMOT), desta unidade orgânica, consubstanciando o 
competente parecer sob o ponto de vista urbanístico, da desafetação 
da referida parcela de terreno de 3 256,50 m2, do Domínio Público 
Municipal.---------------------------------------------------------- 
4-PARECER----------------------------------------------------------- 
Compulsado o processo de loteamento, o qual culminou com a emissão do 
alvará de loteamento nº 2/2000 e atenta ao competente parecer da Srª 
Arqtª Ana Isabel Augusto, somos a concluir que:---------------------- 
4.1-A parcela de terreno que as interessadas pretendem “readquirir”, 
com a área de 3 256,50 m2, veio a ser incorporada no domínio público 
municipal, por conta da obrigação de cedências, nos termos do disposto 
nos artigos 15º e 16º do Decreto-Lei nº 448/91, de 29/11, alterado 
pelo Decreto-Lei nº 334/95, de 28/12, no âmbito do licenciamento da 
operação de loteamento titulada pelo alvará nº 2/2000.--------------- 
4.2-No âmbito da aprovação da presente operação de loteamento, a 
referida parcela destinava-se a espaços verdes e de utilização 
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coletiva, tendo em vista a sua integração no Parque Urbano, previsto 
na proposta do Plano de Urbanização de Chaves, cujas orientações eram 
adotadas pelos serviços técnicos deste Município,  no âmbito do regime 
transitório, previsto no artigo 73º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal de Chaves, aplicável à data da aprovação deste loteamento.- 
4.3-O projetado Parque Urbano, nunca chegou a existir, porque a 
proposta do Plano de Urbanização de Chaves não alcançou eficácia 
jurídica nem nunca existiu outro instrumento territorial, Plano de 
Urbanização ou Plano de Pormenor, eficaz que pormenorizasse a 
organização do espaço urbano da cidade.------------------------------ 
Neste contexto, a finalidade principal que justificou a cedência ao 
domínio público da parcela em causa, para integração do Parque Urbano, 
deixou de existir.--------------------------------------------------- 
4.4-Na presente data, a parcela de terreno, designada como Área 
Sobrante situada a Norte, com 3 256,50 m2, integrando o domínio público 
municipal, a mesma não é passível de ser objeto de qualquer negócio 
jurídico, nomeadamente a sua reaquisição a favor das requerentes.---- 
4.5-De acordo com o disposto no artigo   27º e 125º, ambos  do Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
555/99, de 16/12, na sua versão final, a Câmara Municipal pode alterar  
a licença, titulada pelo alvará nº 2/2000, subtraindo a referida 
parcela de terreno de 3 256,50 m2,  do  domínio público e  integrando-
a no domínio privado do Município de Chaves, desde que cumpridas as 
restantes normas legais e regulamentares previstas no Regulamento 
Municipal da Urbanização e da Edificação e no Plano Diretor Municipal.- 
4.6-A alteração à disciplina urbanística titulada pelo alvará nº 
2/2000, caso seja promovida pela autarquia, está isenta de controlo 
prévio, de acordo com o disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 7º do 
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação.---------------------- 
5-PROPOSTAS DE DECISÃO ---------------------------------------------- 
Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 
como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 
tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 
procedimental:------------------------------------------------------ 
6.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 
propondo-se ao Executivo que sejam praticadas as seguintes 
deliberações:------------------------------------------------------- 
6.1.1-Embora se recomende a manutenção da referida parcela, no domínio 
público, propõe-se ao Executivo que, delibere se pretende alterar a 
disciplina urbanística consignada no alvará de loteamento nº 2/2000, 
nos termos do disposto no artigo 27º e 7º, ambos do RJUE, tendo em 
vista passar a parcela de terreno, destinada a espaços verdes e de 
utilização coletiva,  com a área de 3 256,50 m2 e integrada no domínio 
público, para o domínio privado do Município de Chaves, conforme 
proposto na alínea d) do nº 3 da Informação nº 09/DCG/2019, do Srº Drº 
Marcelo Delgado.---------------------------------------------------- 
6.1.2-Alcançado tal desiderato, o Município poderá desencadear um 
procedimento por hasta pública, para alienação da referida parcela a 
um particular.------------------------------------------------------ 
Contudo, uma eventual 2ª alteração à licença titulada pelo alvará nº 
2/2000, incidente sobre a referida parcela  (quer promovida por um 
particular, quer promovida pelo Município de Chaves), deverá  
respeitar integralmente o expresso nos itens 14 ao 16 da INFORMAÇÃO 
Nº 48/SPMOT/2019, da Srª Arqtª Ana Isabel Augusto, de 12-12-2019, bem 
como o mencionado nas alíneas  e) e f) do nº 3 da Informação nº 
09/DCG/2019, do Srº Drº Marcelo Delgado.----------------------------- 
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6.2-Notifiquem-se as herdeiras do primitivo titular do alvará de 
loteamento nº 2/2000, Dª Ana Margarida Afonso Abreu e Dª Maria da 
Ascenção Gonçalves de Jesus, das resoluções do Executivo que irão 
recair sobre as propostas sugeridas na presente informação técnica, 
nos termos do disposto no artigo 111º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo.---------------------------------------- 
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 
EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE --
27.05.2020.--------------------------------------------------------- 
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 28.05.2020.------------------------------------------------ 
À reunião de Câmara.------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fazer 
baixar o presente assunto à unidade orgânica responsável pela 
respetiva tramitação técnica, a fim de que a mesma possa explicitar 
melhor os fundamentos urbanísticos e jurídicos que são suscetíveis de 
acomodarem decisão administrativa favorável, constante no ponto 6.1.1 
da proposta de decisão. --------------------------------------------- 
 
 
3.11. OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MUDANÇA DE USO DE ARMAZÉM PARA 
COMÉRCIO/SERVIÇOS, PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO – PROCESSO N.º 669/96 – 
TRANSPORTES FRANCISCO MARTINS, LDA. – LUGAR DE BARROCOS, SANJURGE, 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA SRA. ENG.ª BRANCA 
FERREIRA DATADA DE 25.05.2020. -------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais:---------------- 
1- INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 
1.1- Através dos requerimentos n.º 610/20 e 842/20, referente ao 
processo n.º 669/96, a firma, Transportes Francisco Martins, Lda e 
outro na qualidade de proprietários, apresentam um pedido, com vista 
à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 
consubstanciada, na legalização das obras de ampliação10 de dois 
edifícios destinados a “armazém”, com alvará de licença n.º 
597/96,655/97 e 679/00, sito, na estrada do Seara, da 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 rústico, tem a área total de 4.370,00 m2, está 
inscrito na matriz com o n.º 303 e descrito na conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 1614/19940831, da freguesia de Outeiro Seco.------- 
2 – ANTECEDENTES----------------------------------------------------- 
2.1- Alvará de Licença de Construção n.º 597/96, para “construção de 
dois armazéns, com a área de 949,00 m2”;----------------------------- 
3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR---------------------------------- 
3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

                                                           

10 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 
pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 
existente;---------------------------------------------------------- 
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22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 
legalização, designadamente:---------------------------------------- 
- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 
- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 
Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 
executar a obra;----------------------------------------------------- 
- Planta de localização à escala 1:5.000;---------------------------- 
- 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 de isenção do plano de acessibilidades;-- 
- Levantamento topográfico à escala 1:500;--------------------------- 
- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 
escala de 1: 200;---------------------------------------------------- 
- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 
todos os compartimentos; -------------------------------------------- 
- Alçados à escala de 1:100;----------------------------------------- 
- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100;------------- 
- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto;-------------------- 
- Ficha de elementos estatísticos;----------------------------------- 
- Declaração do topógrafo;------------------------------------------- 
- Fatura da luz;----------------------------------------------------- 
- Desenho de alterações;--------------------------------------------- 
- Relatório do projeto de abastecimento de água e drenagem de águas 
residuais e respetivo termo de responsabilidade;--------------------- 
- Relatório do projeto de águas pluviais e respetivo termo de 
responsabilidade;--------------------------------------------------- 
- Relatório do projeto de arranjos exteriores e respetivo termo de 
responsabilidade;--------------------------------------------------- 
- Relatório do projeto de estabilidade e respetivo termo de 
responsabilidade;--------------------------------------------------- 
- Termo de responsabilidade da verificação acústica; ---------------- 
- Ficha de Segurança Contra Incêndio;-------------------------------- 
4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO--------------------------------------- 
4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE)------- 
4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 
no artigo 102.º- A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 
Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 
de legalização de obras de ampliação.-------------------------------- 
4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------- 
4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 
n.º 34 A, o prédio urbano, está inserido em dois espaços distintos: 
em espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – 
Cidade de Chaves e em espaço de classe 2 – espaços industriais.------ 
4.3. Nos Regulamentos Municipais------------------------------------- 
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4.3.1. O pedido apresentado tem enquadramento na alínea d), do artigo 
24.º (Impacte urbanístico relevante) do Regulamento Municipal da 
Urbanização e da Edificação.----------------------------------------- 
5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO----------------------------- 
5.1- O presente pedido diz respeito, á legalização das obras de 
ampliação e unificação dos dois armazéns, bem como, mudança de uso 
para comércio/serviços. O armazém tem com a área bruta de construção 
de 1.270,30 m2, existe um aumento de área de 299,75 m2, relativamente 
á construção licenciada ao abrigo das licenças de construção n.º 
597/96, 655/97 e 679/00.--------------------------------------------- 
5.2- As alterações nos armazéns, são ao nível do projeto de 
arquitetura, ou seja, não foi executado o projeto licenciado, ao abrigo 
das licenças de construção n.º 597/96, 655/97 e 679/00, 
designadamente, por ampliação do alçado lateral direito e posterior, 
da funcionalidade do espaço interior, criação de um mezanino que 
comporta o escritório e alteração de fachada.------------------------ 
5.3- 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 de comércio e 
serviços.----------------------------------------------------------- 
5.4- O requerente pretende ainda, uma mudança de uso do imóvel, de 
“armazém”, para “comércio/serviços”. Face ao novo uso pretendido, para 
“comércio e/ou serviços”, há a referir 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.-------------------------------------------------- 
5.5- A implantação do armazém destinado a “comércio e serviços”, 
projeta-se em espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – 
categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------------------------------------ 
5.6- O Conjunto edificado, na parcela de terreno, respeita o índice 
de construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 1,20 
m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido 
em espaço urbano x índice de construção) =1.856,00 m2 x 1,20 m2/m2 = 
2.227,20 m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão 
preconiza uma área bruta de construção de 1.270,30 m2, o que implica, 
um índice de construção de 0,68 m2/m2 < 1,20 m2/m2 (índice de construção 
do local).---------------------------------------------------------- 
5.7- A alteração de uso, a alteração da implantação, designadamente, 
pela diminuição do afastamento do imóvel á extrema da parcela (alçado 
lateral direito e frontal), não modificam os pressupostos do Alvará 
de licença de construção n.º 597/96, que culminou no licenciamento de 
dois armazéns, com a área de 949,00 m2.------------------------------ 
5.8- Pese embora, o referido no ponto anterior e face á diminuição do 
afastamento do edifício (alçado lateral direito e frontal), 
relativamente ao arruamento público, o requerente junta, documento 
escrito, reconhecido notarialmente, atestando que, na eventualidade 
do município proceder à melhoria das condições de trânsito, a ampliação 
de carater ”precário” e muros de vedação confinantes com a via pública, 
não implicarão qualquer indemnização ao proprietário, caso se revele 
necessária a sua demolição.------------------------------------------ 
5.9 - Face à tipologia do imóvel previsto (comércio e serviços) e à 
área bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado 
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na alínea d), do n.º 3, do art.º 12.º, da Alteração e Republicação do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 
da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 
Aviso n.º 5233/2018, uma vez que pode contemplar, no interior do seu 
prédio, área suficiente para 15 lugares de estacionamento automóvel, 
previstos naquela norma regulamentar.-------------------------------- 
5.10- A edificação, com a área bruta de construção de 1.270,30 m2, que 
se pretende legalizar as obras de ampliação e alteração, 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, do coordenador de projeto, do 
autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 
adequados.---------------------------------------------------------- 
7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 
7.1-De acordo com o n.º 4, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 
a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 
242,79 euros.------------------------------------------------------- 
7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 
IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 
pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 
1.078,38 euros.----------------------------------------------------- 
7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.321,17 euros, 
encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 
discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 
II (taxas administrativas), do anexo I.------------------------------ 
8- CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO-------------- 
8.1- Considerando, que o “armazém”, se situa em local, onde predominam 
esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 
não desvirtua a envolvente em que se insere.------------------------- 
8.2- A operação urbanística, consubstanciada, na ampliação de um 
espaço, destinado a “comércio e serviços”, respeita as regras e 
parâmetros de edificabilidade, previstos 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 propor: um índice de construção de 0,68 m2/m2, 
uma cércea de 8,55 metros e um número de pisos de 1.----------------- 
8.3- Considerando, que o uso pretendido, para “comércio e serviços”, 
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.----------- 
8.4- De acordo com o previsto, no artigo 61.º, do Regulamento Geral 
das Estradas e Caminhos Municipais, as vedações existentes, situadas, 
no todo ou em parte, nas faixas onde não seja permitida a construção, 
nos termos dos artigos anteriores do referido diploma legal, poderão 
ser autorizadas obras de ampliação ou modificação, quando não se 
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preveja a necessidade de os demolir em futuro próximo para melhoria 
das condições de trânsito.------------------------------------------- 
8.5- Para além das disposições constantes da anterior alínea, são 
condições indispensáveis, para a concessão das autorizações, de obras 
de ampliação ou modificação:----------------------------------------- 
8.5.1- Não resultar da execução das obras inconvenientes para a 
visibilidade;------------------------------------------------------- 
8.5.2 - Obrigarem-se os proprietários a não exigir qualquer 
indeminização, no caso de futura expropriação pelo Estado ou pela 
Câmara Municipal, pelo aumento de valor que dessas obras resultar para 
a parte do prédio ou vedação abrangida nas faixas referidas.--------- 
8.6- Face ao que vem a ser dito, o requerente, juntou ao pedido de 
legalização, documento escrito, reconhecido notarialmente, atestando 
que, na eventualidade do município proceder à melhoria das condições 
de trânsito, a ampliação de carater ”precário” e muros de vedação 
confinantes com a via pública, não implicarão qualquer indemnização 
ao proprietário, caso se revele necessária a sua demolição.---------- 
8.7-Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 
Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio urbano, de 
acordo com o levantamento topográfico apresentado, designadamente, no 
que se refere á área e confrontações e uma vez que, tal condicionante 
é indispensável, para a legalização das obras de ampliação e mudança 
de uso em causa, o requerente ficará vinculado, a apresentar a Certidão 
atrás referida, aquando da apresentação do subsequente pedido de 
emissão de autorização de utilização.-------------------------------- 
8.8- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 
adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 
ampliação, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 
utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE.---- 
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 
nos seguintes termos:------------------------------------------------ 
b.1) Deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no presente 
projeto;------------------------------------------------------------ 
b.2) Reconhecer que a mudança de uso de uso do edifício de um 
“armazém”, para “comércio e/ou serviços”, cumpre as disposições legais 
e regulamentares;--------------------------------------------------- 
b.3) Uma vez que não há,  necessidade de se efetuarem obras de correção 
e/ou adaptação no edifício, que a Câmara Municipal, reconheça que se 
encontram preenchidos os requisitos legais que permitem a emissão do 
respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel nos moldes 
atualmente pretendidos;--------------------------------------------- 
c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 
legalização das obras de ampliação do edifício destinado a “comércio 
e/ou serviços”, 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 
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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):---------------------------------------------------------- 
- Edificação, com aumento de área de 299,75 m2----------------------- 
QUADRO I 
- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 
 
QUADRO III           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 1 0,20 0,20   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 1 0,19 0,19   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   0 0,37 0,00   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        
  C - custo das obras existentes na via pública   0,81     
  

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   299,75 m2 

        

  
Ampliação de edifícios de habitação, 
comércio, serviços e armazéns      

   - n.º 4 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 242,79   € 

 
QUADRO II 
- Cálculo das taxas administrativas 
(art.º 66 da subseção IV) 
  Descrição  Taxa Valor 
Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       
Secção IV EDIFICAÇÕES       

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

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

n.º18 Aumento de área bruta de construção, acresce 
por 
 m2 adicional 

299,75 m2 3,30 € 989,18€ 

 Apreciação de edifícios destinados a comércio 
e serviços 

   

Art.30,n.º2 De 301m2 a 2000m2 da área bruta de construção  89,20€ 89,20 € 
  TOTAL      1078,38€ 

 
TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 242,79 € + 1.078,38 € = 1.321,17 €----- 
À Consideração Superior.-------------------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 
EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, SRA. ARQ.ª SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 
25.05.2020.--------------------------------------------------------- 
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 
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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 26.05.2020.------------------------------------------------ 
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 
 
 
1.1. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES. REINÍCIO DOS TRABALHOS  
Foi presente a informação nº 146/2020, 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 88, de 8 de maio de 2017, concurso público 
tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Musealização das Termas 
Romanas de Chaves”. ------------------------------------------------- 
2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 
ordinária, do dia 18 de agosto de 2017, o Município de Chaves adjudicou 
à empresa “Costa & Carreira, Lda.”, a execução da referida empreitada. 
3. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária encontra-se fixado em 995.027,03€ (Novecentos e 
noventa e cinco mil, vinte sete euros e três cêntimos), acrescido do 
valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------ 
4. Prazo de execução da obra, 365 dias. ---------------------------- 
5. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da empreitada 
em epígrafe, que deu entrada nos serviços do Município com o n.º 3372, 
no dia 19 de abril de 2018. ----------------------------------------- 
6.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 
empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 
reunião ordinária, do dia 6 de setembro de 2018, tendo o empreiteiro 
tomado conhecimento em 12 de setembro de 2018. ---------------------- 
7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 
celebrado a 17 de setembro de 2018. --------------------------------- 
8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 
ordinária, do dia 15 de novembro de 2018, o Município de Chaves aprovou 
suspensão dos trabalhos, em virtude na necessidade de alterar projeto 
de avac e ventilação, pretendendo-se que o novo projeto venha a 
suprimir a humidade, vapor de água provocada pelas nascentes de água 
termal. ------------------------------------------------------------ 
9. Tendo-se alterado o projeto de avac e ventilação, os trabalhos 
foram retomados a 10 fevereiro de 2020. ----------------------------- 
10. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 
ordinária, do dia 14 de abril de 2020, o Município de Chaves aprovou 
suspensão dos trabalhos, em virtude do estado de emergência relativo 
à pandemia do vírus Covid-19. --------------------------------------- 
II – Fundamentação -------------------------------------------------- 
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1. Tendo chegado ao fim o estado de emergência relativo ao vírus 
Covid-19, estão reunidas as condições para que os trabalhos sejam 
retomados. --------------------------------------------------------- 
2. Caso seja aprovada a presente informação, o reinício dos trabalhos 
será efetuado de acordo com o seguinte: ----------------------------- 
• Data de reinício dos trabalhos: 25 de maio de 2020; ------------- 
• Termo do prazo de execução: 1 de março de 2021; ----------------- 
• À data de reinício dos trabalhos, falta executar 928.853,09€. --- 
III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto, 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) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
órgão executivo, deverá ser efetuado Auto de Reinício dos Trabalhos.  
À consideração Superior. -------------------------------------------- 
Chaves, 25 de maio de 2020 ------------------------------------------ 
(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.06.01. – 
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 
2020.06.02. --------------------------------------------------------
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. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 
“FONTES TERMAIS DE CHAVES E SEGIREI” E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO 
COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. --------------------------- 
Foi presente a informação nº 151/2020, identificada em epígrafe, cujo 
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 
I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
1 - A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 
da Republica – 2ª Série, nº 32, de 14 de fevereiro de 2020, concurso 
público, para a execução da empreitada “Fontes Termais de Chaves e 
Segirei”; ---------------------------------------------------------- 
2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 
realizada no dia 30 de março de 2020, o Município de Chaves adjudicou 
à empresa “Anteros – Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras 
Públicas, S.A.”; ---------------------------------------------------- 
3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 
do contrato administrativo de obras públicas, no dia 15 de abril de 
2020; -------------------------------------------------------------- 
4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária é de 189.900,00 € (Cento e oitenta e nove mil e 
novecentos euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 
com o prazo de execução da obra de 90 dias; ------------------------- 
II – Fundamentação -------------------------------------------------- 
Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 
construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 
necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 
Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 
mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 
ou móveis. ---------------------------------------------------------- 
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Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 
foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 
no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------- 
 Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pela Sr. ª Eng.ª 
Fernanda Serra, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de ser 
aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser atualizado, 
sempre que no decurso da empreitada se verifique que as condições 
iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou identificados 
novos riscos. ------------------------------------------------------- 
III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 
Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 
segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 
diploma legal, propõe-se ao executivo camarário, deliberação no 
sentido de: --------------------------------------------------------- 
1. Aprovar o Plano de Segurança e saúde em anexo; ------------------ 
2. Nomear como coordenador de segurança a Técnica Superior, Eng.ª 
Fernanda Serra; ----------------------------------------------------- 
3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 
declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 
segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------- 
4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 
de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 
(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------- 
À consideração Superior. -------------------------------------------- 
Divisão de Obras Públicas, 29 de maio de 2020 ----------------------- 
A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 
(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------- 
Em Anexo: O Plano de Segurança e Saúde. ----------------------------- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.02. --------------------------------------------------------
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 29/DOP/2020 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ------------------------
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 29/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, no valor de 45.481,80 €, 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 
2020.06.02. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 45.481,80 
(Quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um euros e oitenta 
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 30/DOP/2020 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) -------------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 30/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 8.651,66 €, 
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 
2020.06.02. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 8.651,66 
(Oito mil, seiscentos e cinquenta e um euros e sessenta e seis 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
 
 
1.5. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 
(SUBSTITUIÇÃO DE TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 
DOMICILIÁRIOS) DA RUA ALFERES JOÃO BATISTA, RUA DO CRUZEIRO, RUA 
VISCONDESSA DO ROSÁRIO, RUA DA FONTE DO LEITE E PORTAS DO ANJO - AUTO 
DE MEDIÇÃO Nº 09/DOP/2020 ------------------------------------------- 
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, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 7.843,35 €, 
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 
2020.06.02. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 7.843,35 
(Sete mil, oitocentos e quarenta e três euros e trinta e cinco 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
 
 
1.6. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 
(SUBSTITUIÇÃO DE TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 
DOMICILIÁRIOS) DA RUA ALFERES JOÃO BATISTA, RUA DO CRUZEIRO, RUA 
VISCONDESSA DO ROSÁRIO, RUA DA FONTE DO LEITE E PORTAS DO ANJO - AUTO 
DE MEDIÇÃO Nº 10/DOP/2020 ------------------------------------------- 
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, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 18.824,21 €, 
IVA incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos 
os efeitos legais. -------------------------------------------------- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.02. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 18.824,21 
(Dezoito mil, oitocentos e vinte e quatro euros e vinte e um cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 
 
 
1.7. REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DO CANEIRO 
- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 08/DOP/2020 ------------------------------------ 
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Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 08/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, EDIBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., no valor de 
153.434,57 €, 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 
2020.06.02. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 
153.434,57 (Cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e 
quatro euros e cinquenta e sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor. ----------------------------------------------------- 
 
 
1.8. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 
RUA DE SANTO AMARO - 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, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FILHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 
E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 13.409,23 €, 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 
2020.06.02. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 13.409,23 
(Treze mil, quatrocentos e nove euros e vinte e três cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 
 
 
1.9. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 
RUA DE SANTO AMARO - 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, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FILHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 
E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 13.568,79 €, IVA não incluído, que se 
dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais.  
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.02. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 13.568,79 
(Treze mil, quinhentos e sessenta e oito euros e setenta e nove 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
 
 
1.10. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 
RUA DE SANTO AMARO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 05/DOP/2020 (ÁGUA - TRABALHOS 
NÃO 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, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FILHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 
E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 3.674,60 €, IVA incluído, que se dá aqui 
por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -------- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.02. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 3.674,60 
(Três mil, seiscentos e setenta e quatro euros e sessenta cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 
 
 
1.11. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO 
BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1 
E 3.1) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 25/DOP/2020 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 25/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, no valor de 25.279,65 €, 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 
2020.06.02. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 25.279,65 
(Vinte e cinco mil, duzentos e setenta e nove euros e sessenta e cinco 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
 
 
1.12. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO 
BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1 
E 3.1) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 26/DOP/2020 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) --- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 26/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 59.565,78 €, 
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 
2020.06.02. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 59.565,78 
(Cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco euros e setenta 
e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------- 
 
 
1.13. REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO JARDIM DO TABOLADO - AUTO DE 
MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2020 ---------------------------------------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 04/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, VIPECA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., no valor de 32.844,48 €, 
IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 
todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.02. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 32.844,48 
(Trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro euros e quarenta e 
oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 
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1.14. PAICD 3.1 – BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – 
REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 MORADIAS DA CMC - AUTO DE MEDIÇÃO Nº  
04/DOP/2020 -------------------------------------------------------- 
Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 
Medição nº 04/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
é a empresa, JCNF – Construção, Lda., no valor de 23.073,41 €, 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 
2020.06.02. --------------------------------------------------------
À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 23.073,41 
(Vinte e três mil e setenta e três euros e quarenta e um cêntimo), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 
 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 
 

 
VII 

EXPROPRIAÇÕES 
 
 

VIII 
DIVISÃO DE AMBIENTE 

 
 
1. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. ROLLER PNEUS - VALVERDE 
PNEUS, LDA. INFORMAÇÃO Nº140/DA/2020. ------------------------------- 
Foi presente a informação nº140/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 1435, datado de 07 de 
fevereiro de 2020, a Senhora Ana Mesquita Coelho Santos, Sócia Gerente 
da firma Valverde Pneus, Unipessoal, 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 04 de março de 2020, tomada em reunião ordinária realizada 
no dia 16 de março de 2020 e exarado(a) na informação técnica n.º 
59/DAR/2020, produzida no dia 17 de fevereiro 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 
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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.º59/DAR/2020, produzida no dia 17 de 
fevereiro 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, 28 de maio de 2020--------------------------------------
Anexo: O respetivo processo administrativo.-------------------------- 
O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 
no uso de competências delegadas------------------------------------- 
(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 
DATADO DE 29.05.2020.------------------------------------------------ 
Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade.------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar 
a anulação do processo de Execução Fiscal, em causa. Notifique-se. -- 
 
 
2. INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS. MANUEL MAIA PEREIRA. INFORMAÇÃO 
Nº141/DA/2020. ----------------------------------------------------- 
Foi presente a informação nº141/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 1624, datado de 13 de 
fevereiro de 2020, o Senhor Manuel Maia Pereira, veio requerer “ 
Invocação de Prescrição de dívidas” 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 25 de março de 2020, tomada em reunião ordinária realizada 
no dia 14 de abril de 2020 e exarado(a) na informação técnica n.º 
104/DAR/2020, produzida no dia 20 de março de 2020, foi manifestada a 
intenção de deferir prescrição das dívidas referentes às faturas do 
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anexo A, e indeferir a prescrição da dívida referente ao anexo B, 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.º104/DAR/2020, produzida no dia 20 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, 28 de maio de 2020------------------------------------------- 
Anexo: O respetivo processo administrativo.-------------------------- 
O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 
no uso de competências delegadas------------------------------------- 
(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 
DATADO DE 29.05.2020.------------------------------------------------ 
Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade.------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o 
pedido de anulação das faturas constantes no seguinte quadro 
sinóptico: --------------------------------------------------------- 

FATURAS PRESCRITAS 

NºFatura Data Emissão 
Data Certidão de 

Divida 
Valor 

79151021014152 27/10/2015 30/12/2016 8,71 € 

79151121011601 26/11/2015 30/12/2016 8,71 € 

79151221010978 29/12/2015 30/12/2016 8,71 € 

79160121008557 28/01/2016 30/12/2016 8,58 € 

79160221011913 29/02/2016 30/12/2016 8,58 € 

0000792018/0041015539 05/03/2018 26/09/2018 8,10 € 
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79160319006260 30/03/2016 30/12/2016 8,58 € 

79160421005486 29/04/2016 30/12/2016 8,58 € 

79160521006182 30/05/2016 30/12/2016 8,58 € 

79160621005045 29/06/2016 30/12/2016 8,58 € 

0000792017/0041038962 30/07/2017 07/02/2018 8,10 € 

0000792017/0041046598 04/08/2017 07/02/2018 8,10 € 

  TOTAL: 101,91 € 

Mais deliberou, tornar definitiva a decisão de indeferimento de 
anulação das faturas constantes no seguinte quadro sinóptico: ------- 

FATURAS NÃO PRESCRITAS 

NºFatura Data Emissão 
Data Certidão de 

Divida 
Valor 

79150821012739 24/08/2015 30/12/2015 6,97 € 

79150921015742 23/09/2015 30/12/2016 8,71 € 

79160721005181 29/07/2016 30/12/2016 8,58 € 

79160821005691 29/07/2016 30/12/2016 8,58 € 

79160921004446 28/09/2016 30/01/2017 8,58 € 

79161021004117 28/10/2016 28/02/2018 8,58 € 

0000792016/0041003780 28/11/2016 31/03/2017 8,58 € 

0000792016/0041007713 28/12/2016 30/04/2017 8,58 € 

0000792017/00410045502 30/01/2017 31/05/2017 8,58 € 

0000792017/0041009959 01/03/2017 30/06/2017 8,58 € 

0000792017/0041016192 31/03/2017 31/07/2017 8,58 € 

0000792017/0041024293 02/05/2017 30/09/2017 8,58 € 

0000792017/0041032055 01/06/2017 31/10/2017 8,58 € 

0000792017/0041057374 25/09/2017 07/02/2018 8,10 € 

0000792017/0041068719 04/10/2017 07/02/2018 8,10 € 

0000792017/0041078635 03/11/2017 16/03/2018 8,10 € 

0000792017/0041088099 14/12/2017 02/04/2018 8,10 € 

79180121006376 02/02/2018 25/05/2018 8,10 € 

0000792018/0041023896 04/04/2018 26/09/2018 8,10 € 

0000792018/0041033136 04/05/2018 26/09/2018 8,10 € 

0000792018/0029001031 04/06/2018 26/09/2018 8,10 € 

0000792018/0025005998 04/07/2018 04/01/2019 8,10 € 

0000792018/0029021940 03/08/2018 04/01/2019 8,10 € 

0000792018/0033021640 03/09/2018 04/01/2019 8,10 € 

0000792018/0033030914 03/10/2018 27/03/2019 8,10 € 

0000792018/0029055006 02/11/2018 27/03/2019 8,10 € 

0000792018/0033047742 03/12/2018 27/03/2019 8,10 € 

0000792018/0037051942 02/01/2019 13/05/2019 8,10 € 

0000792019/0029007807 01/02/2019 31/05/2019 8,10 € 

79171221005852 03/01/2018 14/05/2018 8,10 € 

  SUB TOTAL: 89,10 € 

  TOTAL: 206,34 € 

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 



                                                                F. 168 

                                                                  _____________________ 

 

 
 
3. REVISÃO DE PREÇOS - MAR. 2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HIGIENE URBANA DO CONCELHO DE CHAVES. 
INFORMAÇÃO Nº138/DA/2020. ------------------------------------------- 
Foi presente a informação nº138/DA/2020, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.-- 
I – Enquadramento --------------------------------------------------  
Através de fatura nº 17120/00108 de 31 de março de 2020, a Rede 
Ambiente - Engenharia e Serviços, vem requerer ao abrigo do Decreto-
Lei nº6/2004 de 6 de Janeiro, a revisão de preços relativa ao contrato 
“Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana 
do Concelho de Chaves”. --------------------------------------------- 
II – Fundamentação--------------------------------------------------  
1- De acordo com o artigo 9º do retrocitado diploma legal, “Só haverá 
lugar a revisão de preços quando a variação, para mais ou para menos, 
do coeficiente de atualização Ct mensal for igual ou superior a 1% em 
relação à unidade”.-------------------------------------------------- 
2 - O programa de concurso da prestação de serviços de recolha de 
resíduos, indica no artigo 8º que, “A revisão de preços a praticar 
como consequência da alteração dos custos de mão-de-obra e materiais, 
será realizada mensalmente, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004 de 
6 de Janeiro e com a seguinte fórmula:------------------------------- 
Ct = 0.10*S/So+0.10*Ga/Gao+0.80*lp/lpo-------------------------------------------------- 
Os conceitos utilizados na fórmula atrás descrita, são os seguintes:- 
S - Índice de mão-de-obra em Janeiro do ano de Revisão--------------- 
S° - Índice de mão-de-obra no mês anterior à data limite para a entrega 
das propostas------------------------------------------------------- 
Ga - Índice do gasóleo em Janeiro do ano de Revisão------------------ 
Gao - Índice do gasóleo no mês anterior à data limite para a entrega 
das propostas------------------------------------------------------- 
lp - Índice de preços ao consumidor em Janeiro do ano de Revisão ---- 
lp° - Índice de preços ao consumidor no mês anterior à data limite 
para a entrega das propostas.---------------------------------------- 
3 – Após a aplicação da fórmula de cálculo, o coeficiente de 
atualização para março de 2020 é o constante dos cálculos seguintes:- 
Ct (mar 2020) =0.10142.10127.30 +0.10301.50298.20 +0.80 
100.3598.478=1.0279------------------------------------------------- 
Como o coeficiente de atualização é, em relação ao mês anterior, 
inferior a 1%, mantém-se o coeficiente de atualização de 1.0279. ---- 

 Quant. 
(ton) 

Preço Unit. 
Faturado 

Valor 
Faturado 

Preço Unit. 
c/ Rev. Preços 

Valor Total 
Rev.  Preços 

Diferença 
 

mar/20 Revisão Preços - mar/20 

Recolha e 
Tratamento 
RSU’s 

1 150,06 32,46€ 37 
330,95€ 

33,36€ 38 366,00€ 1 035,05€ 

Recolha 
Monstros 

4 83,94€ 335,76€ 86,28€ 345,12€ 9,36€ 

 Dif. Total Rev. Preços mar/20 1 044,41€ 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 
Assim, tendo em conta o atrás descrito, verifica-se que o pedido de 
revisão de preços cumpre o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei atrás 
citado, bem como o artigo 8º do Programa de Concurso relativo à 
Prestação de Serviços, pelo que se propõe a aprovação do coeficiente 
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de atualização referente a março de 2020 (1,0279) e respetivo valor 
de revisão de preço a faturar (1 107,07€). -------------------------- 
Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do 
Executivo Municipal, para apreciação. ------------------------------- 
Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 
termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 
em apreciação; ------------------------------------------------------ 
Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 
que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão Executivo 
Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nesta Autarquia 
Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos. ---------------------- 
À consideração Superior --------------------------------------------- 
Chaves, 21 de maio de 2020 ------------------------------------------ 
O Técnico superior--------------------------------------------------- 
(Paulo Jorge Rodrigues Branco, Engª) -------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE AMBIENTE, ENG.º DELMAR FERNANDES, DE 
2020.05.25. -------------------------------------------------------- 
À consideração Do Sr. Vereador Victor Santos. ----------------------- 
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 
DATADO DE 26.05.2020.------------------------------------------------ 
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. REVISÃO DE PREÇOS - ABR. 2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HIGIENE URBANA DO CONCELHO DE CHAVES. 
INFORMAÇÃO Nº144/DA/2020. ------------------------------------------- 
Foi presente a informação nº144/DA/2020, identificada em epígrafe, 
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais. - 
I – Enquadramento---------------------------------------------------- 
Através de fatura nº 17120/00108 de 31 de março de 2020, a Rede 
Ambiente - Engenharia e Serviços, vem requerer ao abrigo do Decreto-
Lei nº6/2004 de 6 de Janeiro, a revisão de preços relativa ao contrato 
“Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos e Higiene Urbana 
do Concelho de Chaves”.---------------------------------------------- 
II – Fundamentação--------------------------------------------------- 
1- De acordo com o artigo 9º do retrocitado diploma legal, “Só haverá 
lugar a revisão de preços quando a variação, para mais ou para menos, 
do coeficiente de atualização Ct mensal for igual ou superior a 1% em 
relação à unidade”.-------------------------------------------------- 
2 - O programa de concurso da prestação de serviços de recolha de 
resíduos, indica no artigo 8º que, “A revisão de preços a praticar 
como consequência da alteração dos custos de mão-de-obra e materiais, 
será realizada mensalmente, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004 de 
6 de Janeiro e com a seguinte fórmula:------------------------------- 
Ct = 0.10*S/So+0.10*Ga/Gao+0.80*lp/lpo-------------------------------------------------- 
Os conceitos utilizados na fórmula atrás descrita, são os seguintes:- 
S - Índice de mão-de-obra em Janeiro do ano de Revisão--------------- 
S° - Índice de mão-de-obra no mês anterior à data limite para a entrega 
das propostas------------------------------------------------------- 
Ga - Índice do gasóleo em Janeiro do ano de Revisão------------------ 
Gao - Índice do gasóleo no mês anterior à data limite para a entrega 
das propostas------------------------------------------------------- 
lp - Índice de preços ao consumidor em Janeiro do ano de Revisão ---- 
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lp° - Índice de preços ao consumidor no mês anterior à data limite 
para a entrega das propostas.---------------------------------------- 
3 – Após a aplicação da fórmula de cálculo, o coeficiente de 
atualização para abril de 2020 é o constante dos cálculos seguintes:- 
Ct (mar 2020) =0.10142.10127.30 +0.10301.50298.20 +0.80 
100.3598.478=1.0279------------------------------------------------- 
Como o coeficiente de atualização é, em relação ao mês anterior, 
inferior a 1%, mantém-se o coeficiente de atualização de 1.0279.----- 

 Quant. 
(ton) 

Preço Unit. 
Faturado 

Valor 
Faturado 

Preço 
Unit. 
c/ Rev. 
Preços 

Valor Total 
Rev.  Preços 

Diferença 
 

abr/20 Revisão Preços - abr/20 

Recolha e 
Tratamento 
RSU’s 

1 134,58 32,46€ 36 828,47€ 33,36€ 37 849,59€ 1 021,12€ 

Recolha 
Monstros 

5 83,94€ 419,70€ 86,28€ 431,40€ 11,70€ 

 Dif. Total Rev. Preços 

abr/20 
1 032,82€ 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------  
Assim, tendo em conta o atrás descrito, verifica-se que o pedido de 
revisão de preços cumpre o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei atrás 
citado, bem como o artigo 8º do Programa de Concurso relativo à 
Prestação de Serviços, pelo que se propõe a aprovação do coeficiente 
de atualização referente a abril de 2020 (1,0279) e respetivo valor 
de revisão de preço a faturar (1 094,79€).--------------------------- 
Agendamento deste assunto para a próxima reunião ordinária do 
Executivo Municipal, para apreciação.-------------------------------- 
Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 
termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 
em apreciação;------------------------------------------------------ 
Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 
que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão Executivo 
Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nesta Autarquia 
Local, bem como à Divisão de Águas e Resíduos.----------------------- 
À consideração Superior---------------------------------------------- 
Chaves, 01 de junho de 2020------------------------------------------ 
(Paulo Jorge Rodrigues Branco, Eng.º)-------------------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE AMBIENTE, ENG.º DELMAR FERNANDES, DE 
2020.06.01. -------------------------------------------------------- 
À consideração superior. -------------------------------------------- 
DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 
DATADO DE 01.06.2020.------------------------------------------------ 
Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade.------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor 
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
 
 

IX 
DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 
 

X 
FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 
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1. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES, COM CONFEÇÃO LOCAL E REFEIÇÕES 
TRANSPORTADAS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO E CRIANÇAS DOS 
JARDINS-DE-INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE CHAVES. CONCURSO 
PÚBLICO Nº1/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 serviço identificado 
em epígrafe, de acordo com a Informação n.º83/SE n.º22/2020 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 
225.979,25€ (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e nove 
euros e vinte e cinco cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em 
vigor. ------------------------------------------------------------- 
- Considerando que, de acordo com o ponto 3 do capítulo I da informação 
n.º83/SE n.º22/2020, em anexo, o preço base indicado no caderno de 
encargos foi calculado tendo em conta o preço unitário/refeição 
praticado no ano letivo de 2019/2020; ------------------------------- 
- Considerando que, nos termos do disposto na alínea a) do nº1 do 
artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poder-se-á lançar 
mão do procedimento “Concurso Público” como procedimento para a 
celebração de contratos, com publicação de anúncio no Jornal Oficial 
da União Europeia; -------------------------------------------------- 
Assim, em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 18º 
do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos 
artigos 36º e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Órgão Executivo 
Municipal, para aplicação do procedimento “Concurso Público”, previsto 
na alínea a) do nº1 do artigo 20º do CCP, para adjudicação da prestação 
de serviços identificada em epígrafe. ------------------------------- 
2. Designação do júri -------------------------------------------- 
- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 67º do 
CCP, com exceção do ajuste direto e dos casos previstos no nº3 do 
citado artigo, os procedimentos para a formação de contratos são 
conduzidos por um júri designado pelo órgão competente para a decisão 
de contratar; ------------------------------------------------------- 
Assim, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de 
constituição: ------------------------------------------------------ 
- Membros efetivos: ------------------------------------------------- 
- Presidente: Dr.ª Paula Cabugueira, Chefe da Divisão de Educação e 
Ação Social; -------------------------------------------------------- 
- 1º Membro Efetivo: Dr.ª Lídia Pinto, Técnica Superior; ------------ 
- 2º Membro Efetivo: Dr.ª Zuleika Rodrigues, Técnica Superior. ------ 
O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 
impedimentos. ------------------------------------------------------ 
- Membros suplentes: ------------------------------------------------ 
- 1º Membro Suplente: Dr.ª Márcia Santos, Chefe da Divisão de Gestão 
Financeira; -------------------------------------------------------- 
- 2º Membro Suplente: Susana Borges, Técnica Superior, em regime de 
mobilidade. -------------------------------------------------------- 
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. ------------------- 
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4. Aprovação do processo de procedimento ------------------------- 
Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea c) 
do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta o 
caderno de encargos, o programa de procedimento e o anúncio do 
concurso. ---------------------------------------------------------- 
5. Caução -------------------------------------------------------- 
Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o 
adjudicatário prestará uma caução no valor de 3% do preço contratual. 
6. Adjudicação por lotes ----------------------------------------- 
Nos termos do disposto no nº2 do artigo 46º-A do CCP, e no seguimento 
do exposto no ponto n.º6 do capítulo I da informação n.º83/SE 
n.º22/2020, em anexo, a presente prestação de serviços não será 
adjudicada por lotes, devido ao facto de existir apenas uma estrutura 
de confeção para todas as escolas e por ser incindível a referida 
estrutura, não sendo possível recorrer à adjudicação por lotes, ao 
abrigo da alínea a) do n.º2 do artigo 46.ºA do CCP. ----------------- 
7. Encargos com contratos de aquisição de serviços – artigo 68º da 
Lei nº2/2020 de 31 de março – LOE ----------------------------------- 
A presente prestação de serviços cumpre o exposto na alínea b) do n.º1 
do artigo 68.º da Lei n.º2/2020 de 31 de março, uma vez que o preço 
unitário/refeição, que esteve na base do cálculo do preço base do 
presente procedimento, é o mesmo valor praticado no ano letivo de 
2019/2020. --------------------------------------------------------- 
8. Compromissos plurianuais -------------------------------------- 
Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº8/2012 
de 21 de fevereiro, e ulteriores alterações, conjugado com o artigo 
22º do decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, a assunção de compromissos 
plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 
projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 
acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 
parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da 
assembleia municipal. ----------------------------------------------- 
Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que a presente 
proposta seja submetida ao Órgão Deliberativo Municipal, a fim de este 
autorizar a assunção do seguinte compromisso plurianual: ------------ 
Por ano económico --------------------------------------------------- 

 
Fornecimento de refeições 

escolares, com confeção local e 
refeições transportadas, para os 
alunos das escolas do 1.º ciclo e 
crianças dos jardins-de-infância 
da rede pública do Município de 

Chaves 
 

 
2020 
 

 
2021 

87.494,75€ 138.484,50€ 

9. Cabimento orçamental ------------------------------------------ 
O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento orçamental 
na rubrica 02022099, conforme informação de cabimento em anexo. ----- 
À consideração superior. -------------------------------------------- 
Chaves, 28 de maio de 2020 ------------------------------------------ 
A Técnica superior, em regime de mobilidade ------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 
2020.05.29. -------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 
cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 
matéria. ----------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 
DE 2020.05.29. ------------------------------------------------------
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. ----------------------------------------------------------- 
 
 
2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUNOS, EM 
CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA O ANO LETIVO 
DE 2020/2021. CONCURSO PÚBLICO Nº2/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 serviço identificado 
em epígrafe, de acordo com a Informação n.º2/UE/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 
275.189,20€ (duzentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta e nove 
euros e vinte cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. --- 
- Considerando que, conforme exposto no n.º1 do artigo 4.º do Caderno 
de encargos, o preço base indicado foi calculado tendo em conta o 
valor/dia praticado no ano letivo transato e multiplicado pelos 170 
dias previstos para o ano letivo 2020/2021; ------------------------- 
- Considerando que, nos termos do disposto na alínea a) do nº1 do 
artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poder-se-á lançar 
mão do procedimento “Concurso Público” como procedimento para a 
celebração de contratos, com publicação de anúncio no Jornal Oficial 
da União Europeia; -------------------------------------------------- 
Assim, em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 18º 
do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos 
artigos 36º e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Órgão Executivo 
Municipal, para aplicação do procedimento “Concurso Público”, previsto 
na alínea a) do nº1 do artigo 20º do CCP, para adjudicação da prestação 
de serviços identificada em epígrafe. ------------------------------- 
2. Designação do júri -------------------------------------------- 
- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 67º do 
CCP, com exceção do ajuste direto e dos casos previstos no nº3 do 
citado artigo, os procedimentos para a formação de contratos são 
conduzidos por um júri designado pelo órgão competente para a decisão 
de contratar; ------------------------------------------------------- 
Assim, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de 
constituição: ------------------------------------------------------ 
- Membros efetivos: ------------------------------------------------- 
- Presidente: Dr.ª Paula Cabugueira, Chefe da Divisão de Educação e 
Ação Social; -------------------------------------------------------- 
- 1º Membro Efetivo: Dr.ª Zuleika Rodrigues, Técnica Superior; ------ 
- 2º Membro Efetivo: Dr.ª Lídia Pinto, Técnica Superior. ------------ 
O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 
impedimentos. ------------------------------------------------------ 
- Membros suplentes: ------------------------------------------------ 
- 1º Membro Suplente: Dr.ª Márcia Santos, Chefe da Divisão de Gestão 
Financeira; -------------------------------------------------------- 
- 2º Membro Suplente: Susana Borges, Técnica Superior, em regime de 
mobilidade. -------------------------------------------------------- 
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 
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contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na 
parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código.  ------------------ 
4. Aprovação do processo de procedimento ------------------------- 
Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea c) 
do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta o 
caderno de encargos, o programa de procedimento e o anúncio do 
concurso. ---------------------------------------------------------- 
5. Caução -------------------------------------------------------- 
Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o 
adjudicatário prestará uma caução no valor de 3% do preço contratual. 
6. Adjudicação por lotes ----------------------------------------- 
Nos termos do disposto no nº1 do artigo 46.º-A do CCP, a presente 
prestação de serviços será adjudicada por lotes, conforme exposto no 
artigo 4.º do caderno de encargos. ---------------------------------- 
7. Encargos com contratos de aquisição de serviços – artigo 68º da 
Lei nº2/2020 de 31 de março – LOE ----------------------------------- 
A presente prestação de serviços cumpre o exposto na alínea b) do n.º1 
do artigo 68.º da Lei n.º2/2020 de 31 de março, uma vez que, conforme 
exposto no n.º1 do artigo 4.º do caderno de encargos, o valor base foi 
calculado tendo em conta o valor/dia praticado no ano letivo transato 
e multiplicado pelos 170 dias previstos para o ano letivo de 
2020/2021.---------------------------------------------------------- 
8. Compromissos plurianuais -------------------------------------- 
Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº8/2012 
de 21 de fevereiro, e ulteriores alterações, conjugado com o artigo 
22º do decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, a assunção de compromissos 
plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 
projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 
acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 
parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da 
assembleia municipal. ----------------------------------------------- 
Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que a presente 
proposta seja submetida ao Órgão Deliberativo Municipal, a fim de este 
autorizar a assunção do seguinte compromisso plurianual: ------------ 
Por ano económico --------------------------------------------------- 

 
Prestação de serviços de 

transporte terrestre de alunos, 
em circuitos especiais, na área 
do concelho de Chaves, para o ano 

letivo de 2020/2021 
 

 
2020 
 

 
2021 

103.600,64€ 171.588,56€ 

9. Cabimento orçamental ------------------------------------------ 
O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento orçamental 
na rubrica 020210, conforme informação de cabimento em anexo. ------- 
À consideração superior. -------------------------------------------- 
Chaves, 01 de junho de 2020 ----------------------------------------- 
A Técnica superior, em regime de mobilidade ------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 
2020.06.01. -------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 
cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 
matéria. ----------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 
DE 2020.06.02. ------------------------------------------------------
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. ----------------------------------------------------------- 



                                                                F. 175 

                                                                  _____________________ 

 

 
 
3. AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA (PASSES ESCOLARES) PARA O ANO 
LETIVO DE 2020/2021. AJUSTE DIRETO Nº26/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 serviço acima referido, 
de acordo com a informação nº 3/UE/2020, que se anexa, submete-se à 
consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ------ 
1. Escolha do tipo de procedimento ------------------------------- 
- Considerando que a estimativa global para a aquisição de bilhetes 
de assinatura (passes escolares), para o ano letivo de 2020/2021, é 
de 288.785,61€ (duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e 
cinco euros e sessenta e um cêntimos), acrescidos de Iva; ----------- 
- Considerando que, o preço base fixado no caderno de encargos teve 
em conta o valor do anterior contrato com o mesmo objeto; ----------- 
- Considerando que a empresa “Auto Viação do Tâmega” é a única empresa 
concessionária do serviço público de transporte, que opera no Concelho 
de Chaves, conforme o exposto na informação n.º3/UE/2020, em anexo; - 
- Considerando que, nos termos do disposto na subalínea ii) da alínea 
e) do nº1 do artigo 24º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poder-
se-á convidar apenas uma entidade, quando as prestações que constituem 
o objeto do contrato só possam ser confiadas a determinada entidade; 
Assim, em cumprimento da alínea b) do nº1 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 “Ajuste Direto”, previsto na subalínea 
ii) da alínea e) do nº1 do artigo 24º do citado código, para 
adjudicação da aquisição de bilhetes de assinatura (passes escolares) 
para o ano letivo de 2020/2021. ------------------------------------- 
2. Aprovação do processo de procedimento ------------------------- 
Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea a) 
do nº1 do artigo 40º, conjugado com o artigo 115º do Código dos 
Contratos Públicos, acompanham a presente proposta o caderno de 
encargos e o ofício convite para apresentação de proposta a remeter à 
seguinte entidade: -------------------------------------------------- 
Auto Viação do Tâmega. ---------------------------------------------- 
3. Adjudicação por lotes ----------------------------------------- 
Nos termos do disposto no n.º2 do artigo 46.º-A do CCP, a presente 
prestação de serviços não será adjudicada por lotes, em virtude de a 
empresa “Auto Viação do Tâmega” ser a única empresa concessionária do 
serviço público de transporte, que opera no Concelho de Chaves, e as 
prestações a abranger por este contrato são tecnicamente incindíveis. 
4. Encargos com contratos de aquisição de serviços – artigo 68.º da 
Lei n.º2/2020 de 31 de março – LOE ---------------------------------- 
Nos termos do disposto no n.º1 do artigo 68.º da LOE, o presente 
procedimento não ultrapassa o valor dos gastos do ano letivo anterior, 
uma vez que o preço base estabelecido no caderno de encargos é o mesmo 
valor do contrato do ano letivo transato. --------------------------- 
5. Caução -------------------------------------------------------- 
No presente procedimento será exigida uma prestação de caução, no 
valor de 5% do preço contratual, nos termos do disposto nos artigos 
88º e 89.º do CCP. -------------------------------------------------- 
6. Compromissos Plurianuais -------------------------------------- 
Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº8/2012 
de 21 de fevereiro, e ulteriores alterações, conjugado com o artigo 
22º do decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, a assunção de compromissos 
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plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 
projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 
acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 
parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da 
assembleia municipal. ----------------------------------------------- 
Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que a presente 
proposta seja submetida ao Órgão Deliberativo Municipal, a fim de este 
autorizar a assunção do seguinte compromisso plurianual: ------------ 
Por ano económico --------------------------------------------------- 

 
Aquisição de bilhetes de 

assinatura (passes escolares) para 
o ano letivo de 2020/2021 

 
2020 
 

 
2021 

112.116,84€ 176.668,77€ 

7. Cabimento orçamental ------------------------------------------ 
O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento orçamental 
na rubrica 020210, conforme informação de cabimento em anexo. ------- 
À consideração superior. -------------------------------------------- 
Chaves, 01 de junho de 2020 ----------------------------------------- 
A Técnica Superior, em regime de mobilidade ------------------------- 
Em anexo: Convite e Caderno de Encargos ----------------------------- 
DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 
2020.06.01. -------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 
cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 
matéria. ----------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 
DE 2020.06.02. ------------------------------------------------------
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. ----------------------------------------------------------- 
 
 

XI 
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 
 
1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
1.1. DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE 
3 CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU – DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL, DIVISÃO DE APOIO AO INVESTIDOR E RELAÇÕES EXTERNAS, E DIVISÃO 
DE JUVENTUDE E DESPORTO. DESPACHO N.º27/GAPV/2020. ------------------ 
Foi presente o despacho identificado 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 bem como a revisão do 
Regulamento da Organização dos Serviços Municipais; ----------------- 
2. Considerando que, tal “Regulamento da Organização dos Serviços 
Municipais”, veio a ser publicado no   Diário da República, 2ª Série, 
nº 94, de 14 de maio de 2020, entrando em vigor no 1.º dia útil 
seguinte ao da sua publicação; -------------------------------------- 
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3. Considerando a importância das tarefas técnicas e administrativas 
correlacionadas com o funcionamento de tais Unidades Flexíveis – a 
saber, Divisão de Administração Geral, Divisão de Apoio ao Investidor 
e Relações Externas, e Divisão de Juventude e Desporto – os respetivos 
cargos de Dirigente Intermédio de 2.º Grau, vêm sendo assegurados, em 
regime de substituição, por 90 dias, nos termos do artigo 27.º da Lei 
nº 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. -------------- 
II – Fundamentação --------------------------------------------------   
1. Considerando que, o recrutamento, seleção e provimento dos cargos 
de Direção Intermédia é regulado pelo artigo 20.º e seguintes da Lei 
nº 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à Administração Local, por força 
da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto e ulteriores alterações; -------- 
2. Nos termos do artigo 13.º, da referida Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, 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 dois vogais 
suplentes, o presidente designado de entre personalidades de 
reconhecido mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal 
e os vogais 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. ------------------------------ 
3.Nestes termos, propõe-se que seja designado o Júri de recrutamento, 
para os três procedimentos concursais acima referenciados, a saber: 
3.1. Júri do Procedimento Concursal para provimento de um cargo de 
Direção Intermédia de 2.º Grau – Divisão de Administração Geral: ---- 
Presidente: -------------------------------------------------------- 
- Dr.ª Márcia Raquel Silva Ramos Barreira Santos, Chefe de Divisão de 
Gestão Financeira do Município de Chaves; --------------------------- 
Vogais Efetivos: ---------------------------------------------------- 
- Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão de Obras 
Públicas 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.º Abel Peixoto, Chefe de Divisão de Projetos e Mobilidade do 
Município de Chaves. ------------------------------------------------ 
3.2. Júri do Procedimento Concursal para provimento de um cargo de 
Direção Intermédia de 2.º Grau – Divisão de Apoio ao Investidor e 
Relações Externas: ------------------------------------------------- 
Presidente: -------------------------------------------------------- 
- Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, Chefe de Divisão de Educação 
e Ação Social do Município de Chaves; ------------------------------- 
Vogais Efetivos: ---------------------------------------------------- 
- Dr.ª Márcia Raquel Silva Ramos Barreira Santos, Chefe de Divisão de 
Gestão Financeira do Município de Chaves; --------------------------- 
- Arq.º Rodrigo Alberto Lopes Moreira, Chefe de Divisão de 
Desenvolvimento Económico do Município de Chaves. ------------------- 
Vogais Suplentes: --------------------------------------------------- 
- Eng.º Carlos Delmar Fernandes, Chefe de Divisão de Ambiente; ------ 
- Eng.º Abel Peixoto, Chefe de Divisão de Projetos e Mobilidade do 
Município de Chaves. ----------------------------------------------- 
3.3. Júri do Procedimento Concursal para provimento de um cargo de 
Direção Intermédia de 2.º Grau – Divisão de Juventude e Desporto: --- 
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Presidente:  -------------------------------------------------------- 
- Eng.º Carlos França, Chefe de Divisão de Cultura e Turismo; ------- 
Vogais Efetivos: ---------------------------------------------------- 
- Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, Chefe de Divisão de Educação 
e Ação Social do Município de Chaves; ------------------------------- 
- Eng.º Abel Peixoto, Chefe de Divisão de Projetos e Mobilidade do 
Município de Chaves. ----------------------------------------------- 
Vogais Suplentes: --------------------------------------------------   
- Eng.º Carlos Delmar Fernandes, Chefe de Divisão de Ambiente; ----- 
- Arq.º Rodrigo Alberto Lopes Moreira, Chefe de Divisão de 
Desenvolvimento Económico do Município de Chaves. ------------------ 
III– Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 
Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal adote deliberação 
no sentido de: ----------------------------------------------------- 
a) Propor à Assembleia Municipal a autorização da 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; -------------------------------------------------------- 
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. ------------------------------------ 
Chaves, 1 de junho de 2020 ----------------------------------------- 
O Presidente da Câmara ---------------------------------------------- 
(Dr. 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. APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS - 
2019. INFORMAÇÃO N.º11/DGF/2020. ----------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I - Enquadramento Legal: ------------------------------------------- 
a) Considerando que, de acordo com o previsto no art.º 75º e no n.º 
2, do art.º 76 da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual 
redação, os municípios apresentam contas consolidadas com as entidades 
detidas ou participadas nos termos dos nºs. 3, 4, 5 e 6 do aludido 
art.º 75º, sendo que, nos termos do seu n.º 7, os documentos de 
prestação de contas consolidadas compreendem o relatório de gestão, 
com as seguintes demonstrações financeiras: ------------------------- 
a) Balanço consolidado; --------------------------------------------- 
b) Demonstração consolidada dos resultados por natureza; ------------ 
c) Mapa de fluxos de caixa consolidados de operações orçamentais 
(resumo); ---------------------------------------------------------- 
d) Anexo às demonstrações financeiras consolidadas, com a divulgação 
de notas específicas relativas à consolidação de contas, incluindo os 
saldos e os fluxos financeiros entre as entidades alvo da consolidação 
e o mapa de endividamento consolidado de médio e longo prazos e mapa 
da dívida bruta consolidada, desagregado por maturidade e natureza. - 
b) Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 2, do art.º 76 
da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, os 
municípios apresentam as contas consolidadas de modo a serem 
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submetidas à apreciação dos órgãos deliberativos durante a sessão 
ordinária do mês de junho do ano seguinte àquele a que respeitam. --- 
c) Considerando que, de acordo com o previsto na alínea e), do n.º 2, 
do art.º 77º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, 
compete ao auditor externo proceder à Revisão Legal das Contas 
Consolidadas. ------------------------------------------------------ 
d) De acordo com a Portaria 474/2010,de 1 de julho, e considerando a 
participação do Município nas entidades, foram aplicados os seguintes 
métodos de consolidação: --------------------------------------------  
- Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM, SA (100%) - Método 
de Consolidação Integral -------------------------------------------- 
- EHATB – Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, 
S.A. (Influência Significativa) – Método de Equivalência Patrimonial 
- Eólica da Serra das Alturas, S.A. (Influência Significativa) – Método 
de Equivalência Patrimonial ----------------------------------------- 
- Empresa Eólica do Barroso, Lda. (Influência Significativa) – Método 
de Equivalência Patrimonial ----------------------------------------- 
- Eólica da Padrela, Lda. (Influência Significativa) – Método de 
Equivalência Patrimonial -------------------------------------------- 
- Atberg - Eólica do Alto Tâmega, Lda. (Influência Significativa) – 
Método de Equivalência Patrimonial ---------------------------------- 
- Empreendimento Eólico de Viade, Lda. (Influência Significativa) – 
Método de Equivalência Patrimonial ---------------------------------- 
- Eólica de Montenegrelo, S.A. (Influência Significativa) – Método de 
Equivalência Patrimonial -------------------------------------------- 
- Eólica de Atilhó, Lda. (Influência Significativa) – Método de 
Equivalência Patrimonial ------------------------------------------- 
e) Considerando que, de acordo com o cumprimento das disposições 
consagradas na Resolução n. Resolução n.º 3/2019 – “Prestação de contas 
relativas ao ano de 2019 e gerências partidas de 2020”, em articulação 
com o art.º 75º da lei 73/2013, na sua atual redação, é obrigatória a 
apresentação, pelo Município de Contas Consolidadas, aplicável, no 
caso em concreto à GEMC, EM, SA. ------------------------------------ 
II – Proposta: ------------------------------------------------------ 
a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para 
reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 
aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas do 
Município, relativos ao exercício de 2019, bem como da Certificação 
Legal das Contas Consolidadas. -------------------------------------- 
b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
executivo camarário, deverá a mesma, à luz das disposições combinadas 
previstas nas alíneas i), do n.º 1, do art.º 33º e alíneas j), do nº. 
1, do art.º 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual 
redação, ser remetida para a próxima sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, a ter lugar durante o mês de junho, com vista ao seu 
sancionamento pelo aludido órgão deliberativo. ----------------------  
À consideração superior, -------------------------------------------- 
Chaves, 27 de maio de 2020. ----------------------------------------- 
A Técnica Superior (Marta Pinheiro) --------------------------------- 
Anexos: ------------------------------------------------------------ 
- Contas Consolidadas do Município de Chaves, nos termos do art.º 75º 
e do n.º 2, do art.º 76º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro -------- 
- Relatório de Gestão de Contas Consolidadas do Município de Chaves - 
- Certificação Legal de Contas Consolidadas, nos termos da alínea e), 
n.º2, do art.º 77º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro-------------- 
- Prestação de Contas 2018 - Gestão de Equipamentos do Município de 
Chaves, E.M., S.A.-------------------------------------------------- 
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- Prestação de Contas 2018 - EHATB – Empreendimentos Hidroeléctricos 
do Alto Tâmega e Barroso, S.A.-------------------------------------- 
- Prestação de Contas 2018 - Atberg - Eólica do Alto Tâmega, Lda. --- 
- Prestação de Contas 2018 - Empresa Eólica do Barroso, Lda. -------- 
- Prestação de Contas 2018 - Eólica da Padrela, Lda. ----------------  
- Prestação de Contas 2018 - Eólica de Atilhó, Lda. ----------------- 
DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS DE 
2020.05.27. -------------------------------------------------------- 
Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 
cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 
matéria. ----------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.05.27. -------------------------------------------------------- 
Visto. À Reunião do executivo municipal para apreciação e 
deliberação.-------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto 
contra expresso pela Senhora Vereadora do Partido Social Democrata, 
Dra. Maria Manuela Pereira Tender, a abstenção do Senhor Vereador do 
Partido Social Democrata, João Carlos Alves Neves, e quatro votos a 
favor dos restantes membros deste órgão, aprovar a prestação de contas 
– consolidada - relativa ao exercício económico de dois mil e dezanove, 
bem como aprovar a estratégia procedimental preconizada na referida 
informação técnica. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. - 
-------------------------------------------------------------------- 
De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 
apreciação, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, tendo dado 
por integralmente reproduzida a sua intervenção aquando da aprovação 
dos documentos de prestação de contas – ano 2019 -, no pretérito mês 
de abril, do corrente ano. ------------------------------------------ 
Seguidamente, elogiou o desempenho das entidades participadas pelo 
Município de Chaves, tendo apresentado todas um resultado positivo. - 
Destacou ainda o desempenho da Empresa Municipal - Gestão de 
Equipamentos do Município de Chaves, E.M., S.A, - pela apresentação 
de resultados positivos pela primeira vez, desde a sua criação. ----- 
 
 
2.2. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020 – 10ª A 13ª - REGRA 
DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 
12º/DGF/2020. ------------------------------------------------------ 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
I – Enquadramento --------------------------------------------------- 
Considerando, o artº40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set (RFALEI) 1, sob 
a epígrafe “Equilíbrio orçamental”, prevê-se o seguinte: ------------ 
1.  Os orçamentos das entidades do setor local prevêem as receitas 
necessárias para cobrir todas as despesas. -------------------------- 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente 
bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida 
das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos. ----- 
3.  O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente 
deduzido das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor 
negativo inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é 
obrigatoriamente compensado no exercício seguinte. ------------------ 
4. Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações 
médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante corresponde 
à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato, 
independente do seu pagamento efetivo. ------------------------------ 



                                                                F. 181 

                                                                  _____________________ 

 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 
Considerando, que, independentemente da terminologia adotada nas 
normas citadas, o cumprimento da referida regra de equilíbrio 
orçamental deve ser garantido, relativamente a cada ano económico, nos 
momentos seguintes: ------------------------------------------------- 
1 - No momento da elaboração do orçamento, em mapa (com um conteúdo 
que permita aferir a situação em termos da regra de equilíbrio – cfr. 
infra) a integrar o documento previsto no artigo 46.º, nº1, al. a), 
do RFALEI; --------------------------------------------------------- 
2 - Quando da elaboração de eventuais modificações, em mapa específico 
(com um conteúdo idêntico ao referido anteriormente) que deve 
acompanhar e integrar a respetiva proposta apresentada, no caso, o 
Presidente da Câmara, com competências delegadas, para aprovação; --- 
3 - Ao nível da execução orçamental, em mapa (com um conteúdo idêntico 
ao referido anteriormente) a incluir no relatório de gestão que integra 
os documentos de prestação de contas.  ------------------------------ 
III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 
Face ao exposto, a seguir se traduz em quadro de monitorização, do 
aludido art.º 40º, o cumprimento de tal regra à data atual. --------- 
a) Aquando da Elaboração/aprovação orçamento inicial – 2020: ----- 

 

b) Em cada modificação orçamental/execução periódica: 

 

Valor Validação

31.363.287,04 €   

25.152.874,63 €   

2.623.001,08 €     

31.363.287,04 €   

25.152.874,63 €   

6.210.412,41 €     

2.465.046,57 €     

3.745.365,84 €     

31.363.287,04 €   

1.568.164,35 €     

Total das receitas correntes totais (6)

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

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2020
Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2020

Situação de 

Cumprimento

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

Amortizações previstas (4)

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

REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40

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

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2020

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2020

Valor Validação

31.363.287,04 €   

2.878.201,38 €     

2.623.001,08 €     

31.363.287,04 €   

2.878.201,38 €     

28.485.085,66 €   

2.623.001,08 €     

25.862.084,58 €   

31.363.287,04 €   

1.568.164,35 €     

DATA: 24-02-2020

REGRAS ORÇAMENTAIS

Total das receitas correntes totais (6)

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

Despesa corrente paga (2)
Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

Valor das receitas correntes brutas previstas para 2020 (1)

Situação de 

Cumprimento

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo (4)

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

REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40

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

Valor das receitas correntes brutas previstas para 2020 (1)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

Despesa corrente paga (2)
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Chaves, 28 de maio de 2020 ------------------------------------------ 
A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 
(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 
Anexo: Mapas das Modificações aos Documentos Previsionais 2020 – 10ª 
a 13ª --------------------------------------------------------------- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.03. -------------------------------------------------------- 
À Reunião do executivo municipal para conhecimento. -----------------
-------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 

XII 
DIVERSOS 

 
 
1. CANDIDATURA N.º NORTE-06-3118-FSE-000021 - “PEPAL” - NOTIFICAÇÃO 
DE APROVAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE ACEITAÇÃO - INFORMAÇÃO Nº2/DDE 
/2020, DA ENG.ª CLÁUDIA FERREIRA, DE 01.06.2020 --------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------- 
1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 
1.1.  A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo 
municipal a notificação de aprovação da candidatura em epígrafe, pela 
Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional NORTE 2020, 
em 14/05/2020, nos termos constantes da decisão de aprovação n.º 
180/2020/OI e do Termo de Aceitação anexos, bem como promover as 
diligências necessárias à assinatura do Termo de Aceitação para 
respetiva devolução à Autoridade de Gestão do NORTE 2020 (CCDR-N). --
ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO ---------------------------------------  
1.1. Ao abrigo do Aviso de Abertura de Candidatura n.º NORTE-18-2019-
40 – “Programa de Estágios Profissionais na Administração Local 
(PEPAL)”, o Município de Chaves apresentou, em 16/10/2019, uma 
candidatura designada “Estágios Profissionais na Administração Local 
- Chaves”, e renomeada pela Autoridade de Gestão do NORTE 2020 
simplesmente por “PEPAL”. ------------------------------------------- 
1.2. Após a competente análise e avaliação, a referida candidatura 
mereceu decisão favorável de aprovação por deliberação da Comissão 
Diretiva do Programa Operacional Regional Norte 2020, datada de 
14/05/2020, a qual foi comunicada pela Autoridade de Gestão, através 
de mensagem de correio eletrónico, remetida em 28/05/2020. ----------  
1.3. Com a citada comunicação foi juntamente rececionado o Termo de 
Aceitação do apoio, cuja minuta se apresenta em anexo, o qual deverá 
ser assinado e autenticado pelo Senhor Presidente da Câmara, para 
efeitos de contratualização da operação em causa. ------------------- 
1.4. Esta operação visa integrar em serviços do Município de Chaves, 
através de estágios profissionais (Estágios PEPAL), 7 jovens 
licenciados11 que presentemente se encontram em situação de inatividade 
ou desemprego, proporcionando-lhes, deste modo, experiência prática 
em contexto real de trabalho e possibilitando-lhes assim uma 
integração mais fácil no mercado de trabalho. ----------------------- 
1.5. Analisado o conteúdo constante da Decisão de Aprovação da 
Candidatura e no Termo de Aceitação e respetivos anexos, verificou-se 

                                                           

11 Nas áreas de Eletrotecnia; Nutrição; Arquitetura Paisagista; 
Ambiente; Direito; Comunicação e Marketing e Engenharia Civil. ------ 
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que, da apreciação da candidatura e respetiva análise de mérito, por 
parte da Autoridade de Gestão (AG), resultou na obtenção de uma 
pontuação de 5 pontos e em alguns reajustamentos em termos de 
investimento total elegível e indicadores que, esclarecidos em sede 
de audiência prévia, mereceram a concordância por parte do Município.  
1.6. Estes reajustamentos deveram-se ao facto da plataforma do Fundo 
Social Europeu (FSE) – Balcão “SIFSE” assumir como “custos totais” 
apenas os “custos totais elegíveis”, descartando os restantes custos 
da operação. ------------------------------------------------------- 
1.7. Assume-se que, no âmbito da execução financeira da operação, 
perante a AG, apenas se deverão ter em consideração dos custos totais 
elegíveis de acordo com os dados abaixo apresentados: ---------------   

 

1.8. Todavia essa correção não inviabiliza em nada os cálculos 
financeiros realizados pelos serviços municipais, que permitem avaliar 
na sua totalidade os custos desta operação e os que serão imputados 
aos Município de Chaves, a saber: ----------------------------------- 

 

1.9. De referir, ainda, que ao nível das metas dos indicadores a 
contratualizar (ver tabela a abaixo), a AG entende que face à 
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metodologia a adotar na aferição do indicador de resultado, em termos 
nominais deverá corresponder a 4 participantes e não a 3,5. --------- 

 

1.10. Neste contexto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação, 
pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento, nos moldes 
apresentados na respetiva minuta do Termo de Aceitação e apresentados, 
resumidamente, no ponto 2.6 da presente informação. ----------------- 
2. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 
2.1. Considerando que os estágios propostos vêm dar resposta às 
necessidades de concretização dos projetos/ações realizados pelo 
Município no âmbito das suas competências e em prol do desenvolvimento 
local e garantirão que novas formas de trabalho possam ser 
implementadas na organização, facilitando deste modo a integração e o 
desenvolvimento dos recursos humanos. ------------------------------- 
2.2. Considerando a mais valia da aprovação desta operação, que 
possibilitará o cofinanciamento destes estágios por parte do Fundo 
Social Europeu (FSE), reduzindo em muito os custos do Município com a 
realização dos estágios em questão. --------------------------------- 
2.3. Considerando que, de acordo com as disposições articuladas dos 
n.ºs 1 e 2 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, 
na sua atual redação, a aceitação do apoio é feita mediante submissão 
do Termo de Aceitação, devidamente assinado e autenticado por quem 
disponha de poderes para o ato, no prazo máximo de 30 dias úteis 
contados a partir da data da notificação da decisão, salvo motivo 
justificado, não imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade 
de gestão, sob pena de caducidade da decisão de aprovação. ---------- 
2.4. Face ao exposto, propõe-se que superiormente haja concordância 
com as condições previstas na minuta do Termo de Aceitação, e seja 
exarado despacho no sentido de submeter a presente informação/proposta 
(e respetivos documentos em anexo), à próxima reunião do Executivo 
Municipal, para que haja deliberação no seguinte sentido: ----------- 
(i) Concordância com o teor da minuta do Termo de Aceitação do apoio; 
(ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à 
outorga do referido Termo de Aceitação, para posterior envio (original 
via CTT e cópias via correio eletrónico) à Autoridade de Gestão do 
NORTE 2020 (CCDR-N). ------------------------------------------------ 
À consideração superior. -------------------------------------------- 
Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 
Anexo 1 – Notificação da decisão final relativa à operação com o código 
“NORTE-06-3118-FSE-000021”; ---------------------------------------- 
Anexo 2 – Termo de aceitação e respetivos anexos. ------------------- 
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 02.06.2020 ----- 

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, Dr. Nuno Vaz, que submeta o assunto a reunião 
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de Câmara Municipal para que o órgão executivo delibere no seguinte 
sentido: ----------------------------------------------------------- 
i) Aprovar a minuta do Termo de Aceitação da operação “PEPAL” - 
Candidatura N.º NORTE-06-3118-FSE-000021, candidatada no âmbito do 
Aviso NORTE-18-2019-40 – “Programa de Estágios Profissionais na 
Administração Local (PEPAL)””; -------------------------------------- 
ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 
referido Termo de Aceitação e posterior envio para a Autoridade de 
Gestão do NORTE 2020 (CCDR-N). --------------------------------------  
Caso haja deliberação nos termos preconizados, que seja adotada a 
estratégia procedimental prevista na informação técnica. ------------ 
À consideração do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. ---------- 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 
2020.06.04. -------------------------------------------------------- 
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. Notifique-se. --------------------------------------------- 
 
 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 
forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 
com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 
 
 
E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 
quando eram dezasseis horas e trinta minutos, para constar se lavrou 
a presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 
assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 
 

__________________________ 
 

                                                         
__________________________ 

 
 


