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Nº28 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 21 de dezembro 

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

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte, nesta 

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

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

Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz Ribeiro, e com 

as presenças dos Vereadores, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. 

Francisco António Chaves de Melo,  Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira 

Penas, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota Chaves, Sr. Eng. Victor 

Augusto Costa Santos e comigo, Paulo Jorge Ferreira da Silva, Técnico 

Superior. ---------------------------------------------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

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

elaborada e datada de dezasseis de dezembro de dois mil e vinte.----- 

 

 

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

A presente reunião de Câmara, realiza-se na modalidade mista, que 

combina o formato presencial, no “Salão Nobre” do Edifício dos Paços 

do Concelho, sito na Praça de Camões, em Chaves, e a videoconferência, 

ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 

19 de março, alterado pela Lei n.º 28/2020, de 28 de julho. --------- 

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

Assim, participaram, presencialmente, nesta reunião, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro e a Senhora Vereadora Paula 

Fernanda da Mota Chaves e através de videoconferência, os Senhores 

Vereadores João Carlos Alves Neves, Francisco António Chaves de Melo, 

Carlos Augusto Castanheira Penas e Victor Augusto Costa Santos. ----- 

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

O Presidente da Câmara deu início à presente reunião, tendo começado 

por referir que esta será a última reunião ordinária do órgão executivo 

municipal, do ano em curso, tendo formulados a todos votos de boa 

saúde e um Santo Natal e um excelente ano de 2021 e que este seja ano 

positivo bem diferente do ano que agora termina, principalmente estes 

últimos nove meses que foram especialmente maus e que todos tencionam 

deixar para trás. --------------------------------------------------- 

Seguidamente, deu conhecimento, ao órgão executivo municipal, de 

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

a) “Orçamento Participativo 2020” - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que no âmbito do processo OP 

2020, foram consideradas 7 propostas a votação, que obtiveram um total 

de 530 votos dos cidadãos flavienses. ------------------------------- 

A edição deste ano apresentou uma elevada votação online, tendo sido 

apurados 496 votos efetuados através da plataforma op.chaves.pt, e 

considerados 34 votos presenciais. ---------------------------------- 
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A proposta vencedora “Corrida de Barcas - Rio Tâmega”, contou com 273 

votos, dos quais 268 online e 5 em papel, correspondendo a 51,51% dos 

votos. ------------------------------------------------------------- 

A “Festa Gastronómica Flaviense”, contou com 133 votos, dos quais 121 

online e 12 em papel, conquistando o segundo lugar com 25,09% das 

votações. ---------------------------------------------------------- 

O terceiro lugar foi partilhado entre as propostas “Trilho do Corgo 

na freguesia de Faiões - Criação, promoção e homologação”, que contou 

com 43 votações online e 4 em papel e “Rede de Miradouros Valorização 

do património paisagístico e histórico-cultural do concelho de 

Chaves”, com 39 votações online e 8 em papel, ambas com 47 votos 

(8,87%). ----------------------------------------------------------- 

A proposta “À descoberta do Mundo Rural” obteve 14 votos (2,64%), dos 

quais 11 online e 3 em papel. A proposta “gente de cá – Mostra de 

artes de autores e artistas locais” contou com 10 votos (1,89%) apenas 

online. ------------------------------------------------------------ 

Por fim, a proposta “Contrabando e outras histórias – Vila Verde da 

Raia” com apenas 6 votos (1,13%), 4 online e 2 em papel. ------------ 

O Orçamento Participativo (OP) é um processo de participação 

democrática, que visa promover o envolvimento dos cidadãos e das 

organizações da sociedade civil nas estratégias de governação do 

concelho. Esta participação concretiza-se através da possibilidade que 

é dada à população local para decidir o destino de uma parte dos 

recursos públicos disponíveis da autarquia. ------------------------- 

b) “Linha SNS ACES Alto Tâmega” - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o ACES Alto Tâmega e 

Barroso já tem disponível o contacto telefónico 276 301 927 para o 

qual os munícipes podem ligar, caso tenham sintomas compatíveis com 

COVID-19, trata-se de uma solução que permite que todos os contactos 

que sejam realizados fiquem registados e quando não sejam atendidos, 

será devolvida a chamada pelo SNS. ---------------------------------- 

c) “Distribuição de cabazes de Natal às famílias do concelho que se 

encontram numa situação mais vulnerável” - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que a  Câmara Municipal 

iniciou no passado dia 1 de dezembro a distribuição de cabazes de 

Natal às famílias do concelho que se encontram numa situação mais 

vulnerável, numa ação solidária que este ano contemplará cerca de 350 

agregados. --------------------------------------------------------- 

Medida enquadrada nas políticas de apoio social, que abrange famílias 

em situação de maior carência económica e social, que foram previamente 

sinalizadas por equipas técnicas, em parceria com as juntas de 

freguesia. Integram também como beneficiários a CERCI de Chaves, a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), a Comissão de 

Proteção de Idosos, a Equipa Local de Intervenção Precoce do Alto 

Tâmega e Barroso e a Equipa do Rendimento Social de Inserção (RSI). - 

A cada uma das famílias referenciadas é entregue um Cabaz com bens 

alimentares, composto por bacalhau, bolo-rei, azeite, óleo, açúcar, 

aletria, leite, enlatados e alguns doces, produtos adquiridos na sua 

totalidade no comércio local. Este cabaz natalício contempla ainda um 

presente para as crianças e idosos. --------------------------------- 

Com um investimento na ordem dos 26 mil euros, pretende-se minimizar 

as carências físicas e afetivas mais sentidas por quem se encontra a 

atravessar dificuldades de caráter social e económicas. ------------- 

Refira-se que desde março, início da pandemia, o município já 

distribuiu mais de 700 cabazes solidários, num valor superior a 17 mil 

euros. As compras efetuadas para a elaboração dos cabazes têm como 

objetivo fomentar a dinâmica da economia local, através da aquisição 
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direta aos produtores e pequenos comerciantes, como pastelarias e 

supermercados. ----------------------------------------------------- 

d) Nota de congratulação - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Nuno Vaz, apresentou uma nota de congratulação, ao 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro que foi uma das 13 

instituições portuguesas distinguidas pela Federação Internacional dos 

Hospitais pelos “serviços excecionais” que prestaram no combate à 

pandemia de Covid-19. ----------------------------------------------- 

Neste contexto o Município de Chaves apresenta também uma nota de 

congratulação ao todos os profissionais de saúde do Centro Hospitalar 

de Trás-os-Montes e Alto Douro que têm desempenhado um papel 

comprometido, competente e diligente na resposta adequada a situações 

de exceção. --------------------------------------------------------- 

e) “Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro” - Sobre este 

assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que já teve 

início a obra de requalificação dos blocos operatórios de apoio às 

urgências. --------------------------------------------------------- 

Aproveitou, também a oportunidade para referir que desde o dia 16 de 

dezembro, a unidade Hospitalar de Chaves conta com um novo meio técnico 

de diagnóstico, nomeadamente um aparelho de Ressonância Magnética 

(RM), equipamento que permite um diagnóstico mais rápido e com maior 

qualidade. --------------------------------------------------------- 

 

 

II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, CARLOS 

AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS. ----------------------------------------- 

Usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Arq. 

Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começado por cumprimentar 

todos os presentes e desejar votos de boa saúde, a todos os presentes, 

e às respetivas famílias. ------------------------------------------ 

De seguida, associou-se ao voto de congratulação apresentado pelo 

Senhor Presidente. -------------------------------------------------- 

Terminando a sua intervenção aproveitou a oportunidade para desejar a 

todos os presentes um Feliz Natal e Próspero Ano Novo de 2021. ------ 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

1.1. Aprovação da ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal 

de Chaves, realizada em 30 de novembro de 2020. --------------------- 

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

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

 

 

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

Chaves, realizada em 07 de dezembro de 2020. ------------------------ 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 
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2.1. CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O 

ANO 2021. PROPOSTA N.º 80/GAP/2020. --------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Justificação ------------------------------------------------- 

1. Considerando que, por deliberações praticadas nas reuniões do 

executivo municipal, realizadas nos pretéritos dias 27.10.2017, veio 

a ser aprovada a proposta n.º 01/GAP/2017, consubstanciada na fixação 

da periodicidade quinzenal das reuniões ordinárias do executivo 

municipal, realizando-se as mesmas às quintas-feiras. --------------- 

2. Neste contexto, e de acordo com a credencial legal prevista no 

artigo 40º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro torna-

se necessário calendarizar as reuniões do Órgão Executivo Municipal, 

para o ano de 2021, com início no respetivo mês de janeiro. --------- 

3. Não se vislumbrando motivos para se alterar a periodicidade e o 

dia fixados para a realização das correspondentes reuniões ordinárias, 

entende-se que se deve manter tal periodicidade, ajustando-se apenas 

a respetiva hora, que se entende que deve ser às 14:00 horas. ------- 

II – Da Proposta ---------------------------------------------------- 

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

submeto à aprovação do Executivo, nos termos e para os efeitos do 

disposto no art. 40º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

o regime de funcionamento do Órgão Executivo Municipal, as reuniões 

ordinárias devem ter a periodicidade quinzenal, realizando-se às 

quintas-feiras, pelas 14:00 horas, a partir do início do próximo mês 

janeiro, de acordo com a calendarização, exarada no quadro sinóptico 

abaixo apresentado: ------------------------------------------------- 

 

Ano 2021 

Janeiro 
07 

21 (Reunião Pública Mensal) 

Fevereiro 
04 

18 (Reunião Pública Mensal) 

Março 
04 

18 (Reunião Pública Mensal) 

Abril 

01 

15 

29 (Reunião Pública Mensal) 

Maio 
13 

27 (Reunião Pública Mensal) 

Junho 
11 

24 (Reunião Pública Mensal) 

Julho 
09 

22 (Reunião Pública Mensal) 

Agosto 
05 

19 (Reunião Pública Mensal) 

Setembro 

02 

16 

30 (Reunião Pública Mensal) 
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Outubro 
14 

28 (Reunião Pública Mensal) 

Novembro 

e 

Dezembro1 

 

 

 

Por último, dever-se-á publicitar a presente proposta pelos meios, 

formas e locais legalmente estatuídos para o efeito. ---------------- 

Chaves, 10 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal ------------------------------------ 

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

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

REQUERIMENTO: CARLOS MANUEL SILVA GUERRA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

211/DAG/2020. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

administrativos da Autarquia nº 48/2020, Carlos Manuel Silva Guerra, 

veio solicitar a assumpção de responsabilidade, por parte deste 

Município, com vista ao pagamento de uma indemnização tendente a 

suportar as despesas relativas aos prejuízos sofridos numa viatura, 

na sequência do embate numa caixa de saneamento. ------------------- 

2. Para o efeito, invoca, em síntese que, “No dia 13 de Dezembro de 
2019, no seu trajeto habitual para o seu local de trabalho, pelas 08 

horas e 55`, uma tampa de saneamento soltou-se e embateu no seu 

veículo, danificando-o, conforme auto da Polícia de Segurança Pública 

em anexo.”. -------------------------------------------------------- 

3. O requerente instrui o seu requerimento inicial com os seguintes 
documentos: -------------------------------------------------------- 

a) Cópia da Participação da Polícia de Segurança Pública, constando 

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

“Quando me encontrava de serviço de piquete aos acidentes, foi-me 

determinado pela central rádio para me deslocar ao local atrás 

mencionado em virtude de ali ter ocorrido danos num veículo. Chegado 

ao local apresentou-se o participante a comunicar que momentos antes, 

                                                           
1 Tendo em consideração, a realização de um ato eleitoral – Eleições 

Autárquicas 2021 -, que ocorrerão, previsivelmente, durante o mês de 

outubro, as reuniões do Órgão Executivo, nos meses de novembro e 

dezembro, serão da responsabilidade do Executivo Municipal eleito para 

o mandato 2021-2025. ------------------------------------------------ 
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quando passava na rua que se situa entre o edifício Nova Hera e a 

Avenida Francisco Sá Carneiro, uma tampa de metal de uma caixa de 

águas pluviais se soltou e danificou o seu veículo. ---------------- 

Foram tiradas fotografias que junto se anexam.” -------------------- 

b) Registo fotográfico da viatura acidentada; -------------------- 

c) Orçamento elaborado por “Fama Flávia, Decapagem, Metalização 

Anodização e Envernizamentos, Lda.”, relativo ao veículo com a 

matrícula 15-04-ZE, no valor total de € 368,77. --------------------- 

4.  Na sequência do pedido formulado pelo requerente, essa situação 
foi objeto de apreciação quer pela então Divisão de Águas e Resíduos 

(DAR), e pela atual Divisão de Ambiente, cujas conclusões encontram-

se expressas nas seguintes Informações: 41/2020, 42/DAR/2020 e 

376/DA/2020 (com referência à informação n.º 177/2020, da Divisão de 

Administração Geral). ---------------------------------------------- 

5. Referir que, de acordo com o registo fotográfico do local em causa, 
observamos que a  via é estreita e transitável num único sentido. 

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

1. Nos termos do disposto no art.2.º, do Regulamento Geral das Estradas 
e Caminhos Municipais, aprovado pela Lei n.º2110, de 19/08/1961, na 

redação dada pelo Decreto Lei n.º360/77, de 01/09 (doravante, RGECM), 

constitui atribuição das câmaras municipais a construção, conservação, 

reparação, polícia, cadastro e arborização das estradas e caminhos 

municipais. -------------------------------------------------------- 

2. Por outro lado, as vias públicas devem estar convenientemente 

sinalizadas, inclusivamente, os locais que possam oferecer perigo para 

o trânsito ou sujeito a restrições, onde existam obstáculos ou outras 

circunstâncias que imponham aos condutores precauções especiais, 

competindo essa sinalização à Autarquia (n.º1 e n.º2, do art.5.º, do 

Código da Estrada e n.º1, do art.28.º, do RGECM).------------------- 

3. O que significa que, as câmaras municipais têm o dever de assegurar 
que a rede viária a seu cargo esteja em bom estado de limpeza e 

conservação, por forma a permitir uma circulação cómoda e segura, e a 

obrigação de sinalizar devida e adequadamente os perigos nela 

existentes, sob pena de incorrerem em responsabilidade civil se não 

cumprirem esses deveres e em função disso ocorrer um acidente de 

viação. ------------------------------------------------------------ 

4. Todavia, determina ainda o art.24.º, do Código da Estrada, sob a 
epígrafe “Princípios Gerais” que o condutor deve regular a velocidade 

de modo que, atendendo às características e estado da via e do veículo, 

à carga transportada, às condições meteorológicas ou ambientais, à 

intensidade do trânsito e a quaisquer outras circunstâncias relevantes 

seja de prever e, especialmente, fazer parar o veículo no espaço livre 

e visível à sua frente. -------------------------------------------- 

5. Ora, a questão controvertida centra-se em apurar se, do ponto de 
vista jurídico, tendo como ponto de partida os factos anteriormente 

enunciados, se os mesmos são suscetíveis de configurar o apuramento 

de responsabilidade civil extracontratual por parte desta Autarquia 

pela prática de acto ilícito, dando origem ao pagamento da 

correspondente e justa indemnização ao peticionário. --------------- 

6. A matéria da responsabilidade civil extracontratual do Estado e 
demais pessoas coletivas Públicas, no domínio dos atos de gestão 

pública, por danos resultantes do exercício da função político-

legislativa, jurisdicional e administrativa, enquadra-se no artigo 

22.º, da Constituição da República Portuguesa e rege-se pela Lei 

n.º67/2007, de 31 de dezembro com a alteração introduzida pela Lei 

31/2008, de 17 de julho, que consagra o Regime da Responsabilidade 

Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas. ------- 
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7. Determina o n.º2, do artigo 1.º, do Regime de Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas que, para 

efeitos do referido diploma, correspondem ao exercício da função 

administrativa as ações e omissões adotadas no exercício de 

prerrogativas de poder público ou reguladas por disposições ou 

princípios de direito administrativo. ------------------------------ 

8. Por sua vez, determina o n.º1, do art.7.º, desse Regime, que o 
Estado e as demais pessoas coletivas de direito público são 

exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de ações ou 

omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, pelos titulares dos seus 

órgãos, funcionários ou agentes, no exercício da função administrativa 

e por causa desse exercício. --------------------------------------- 

9. E o n.º1, do artigo 8.º, diz que os titulares de órgãos, 

funcionários e agentes são responsáveis pelos danos que resultem de 

ações ou omissões ilícitas, por eles cometidas com dolo ou com 

diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que se 

encontravam, obrigados em razão do cargo. -------------------------- 

10. Ao que o n.º2, acrescenta que, o Estado e as demais pessoas 

coletivas de direito público são responsáveis de forma solidária com 

os respetivos titulares de órgãos, funcionários e agentes. --------- 

11. Desta forma surge a distinção entre a responsabilidade exclusiva 

da Administração por danos que resultem de ações ou omissões ilícitas, 

cometidas com culpa leve e a responsabilidade pessoal dos titulares 

dos seus órgãos, funcionários ou agentes para o caso de terem atuado 

com dolo ou culpa grave, ainda que funcione a responsabilidade 

solidária da pessoa coletiva pública, embora com a possibilidade de 

esta exercer o direito de regresso. -------------------------------- 

12. No entanto, a culpa não é 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, face ao exposto no n.º1, do art.10.º,do Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 

Públicas. ---------------------------------------------------------- 

13. Para tanto, a lei prevê mecanismos de presunção de culpa – com a 

consequente inversão do ónus da prova – no caso, de danos derivados 

da prática de atos jurídicos ilícitos, e de danos causados por omissão 

de deveres de vigilância, previstas nos n.ºs 2 e 3, do artigo 10.º, 

do citado diploma legal. -------------------------------------------- 

14. O regime legal estabelecido no n.º2, do art.10.º, releva nos 

casos de uma presunção de culpa leve para a prática de atos jurídicos 

ilícitos e o n.º3, do art.10.º, prevê também uma presunção de culpa 

leve no caso de incumprimento de deveres de vigilância, sendo que a 

admissibilidade desta presunção por aplicação dos princípios gerais 

da responsabilidade civil, implica a remissão para o n.º1, do artigo 

493.º, do Código Civil (C.C). -------------------------------------- 

15. Assim, 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, porquanto 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 (art.344.º, 

do Código Civil). -------------------------------------------------- 

16. Na verdade, nessa disposição - art.10.º -, estabelecesse uma 

presunção de culpa leve na prática de atos jurídicos ilícitos e quando 

tenha havido incumprimento de deveres de vigilância. Ou seja, 
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relativamente, à culpa leve, - presumida por lei – há aqui uma inversão 

do ónus da prova (art.344.º, do Código Civil). Assim para que o 

Município não seja exclusivamente responsável pelo dano tem que ilidir 

esta presunção legal, ou seja, tem que provar que houve culpa leve na 

omissão de um dever de vigilância. --------------------------------- 

17. Com efeito, é jurisprudência comum do Supremo Tribunal 

Administrativo, o entendimento de que “é aplicável à responsabilidade 

civil extracontratual das Autarquias Locais, por factos ilícitos 

culposos, a presunção de culpa estabelecida no n.º1, 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”. ----- 

18. Consequentemente, para que se afira a responsabilidade 

extracontratual, é necessário que se verifiquem, cumulativamente, os 

cinco pressupostos da obrigação de indemnizar no âmbito do direito 

civil (art.483.º, do C.C.): o facto, a ilicitude, a culpa, o dano e o 

nexo de causalidade. ----------------------------------------------- 

19. No mesmo âmbito, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STA) 

n.º0903/03 de 03/07/2003, refere que “para que ocorra a 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais pessoas 

coletivas públicas por atos ilícitos e culposos dos seus órgãos ou 

agentes, no exercício das suas funções e por causa delas, é necessária 

a verificação cumulativa dos seguintes pressupostos: facto ilícito, 

culpa, dano e nexo de causalidade adequada entre o facto e o dano” – 

Acórdão STA de 09/05/2002, no recurso 48077. A ação improcederá se um 

destes requisitos se não verificar”. ------------------------------- 

− O facto ilícito consiste numa ação ou omissão praticada por 

órgãos ou agentes estaduais violadora das normas legais e 

regulamentares ou os princípios gerais aplicáveis ou as regras de 

ordem técnica e de prudência comum que devam ser tidas em 

consideração; ---------------------------------------------------- 

− A culpa é o nexo de imputação ético-jurídica que liga o facto 

ilícito à vontade do agente. Envolve portanto um juízo de censura, 

face à ação ou omissão, segundo a diligência de um bom pai de 

família; --------------------------------------------------------- 

− O nexo causal existirá quando o facto ilícito for a causa adequada 

do dano; --------------------------------------------------------- 

− De acordo com o preceituado no art.563.º, do Código Civil “A 

obrigação de indemnização só existe em relação aos danos que o lesado 

provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão”; ----------- 

− Constitui jurisprudência pacífica, designadamente do STA, que o 

nexo causal entre o facto ilícito e o dano se deve determinar pela 

doutrina da causalidade adequada, ali contemplada, nos mesmos termos 

em que o direito civil a admite, entendimento extensível, a todos 

os requisitos da responsabilidade civil (Acórdão STA, de 

06/03/2002); ----------------------------------------------------- 

− Relativamente ao dano traduz-se no prejuízo causado pelo facto 

ilícito (art.564.º, do Código Civil); ---------------------------- 

− Finalmente quanto ao nexo de causalidade vigora, a teoria da 

causalidade adequada na formulação consagrada no art.563.º, do 

Código Civil.----------------------------------------------------- 

20. No entanto, apesar da existência da presunção legal de culpa, a 

Administração não incorre automaticamente em responsabilidade civil 

cada vez que surge a prática de um ato administrativo ilegal.-------- 
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21. Para existir ilicitude responsabilizante, é necessário que a 

Administração tenha lesado direitos ou interesses legalmente 

protegidos do particular, fora dos limites consentidos pelo 

ordenamento jurídico, por isso, segundo alguma jurisprudência e 

doutrina, é necessário que a norma violada revele a intenção normativa 

de proteção do interesse material do particular, não bastando uma 

proteção meramente reflexa ou ocasional. --------------------------- 

22. Ou seja, é necessário existir “conexão de ilicitude” entre a 

norma ou princípio violado e a posição jurídica protegida do 

particular, o que deve ser apreciado caso a caso (cf. Prof. Gomes 

Canotilho, em anotação ao Ac. STA de 12/12/89 e Ac. STA de 31/05/2000). 

23. Sintetizando, e reiterando o já referido, a responsabilidade 

civil extracontratual por atos de gestão pública do Estado e demais 

pessoas coletivas por facto ilícito, a que se referem os normativos 

aludidos coincide, no essencial, como tem sido jurisprudência 

uniforme, designadamente, do STA, com a responsabilidade civil 

consagrada no art.483.º, do Código Civil, dependendo a obrigação de 

indemnizar da verificação cumulativa dos pressupostos: facto, 

ilicitude, culpa, nexo de causalidade e dano (entre outros, Ac. STA 

de 04/12/200. ------------------------------------------------------ 

24. Assim sendo, compete a esta 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. --------- 

25. No caso em apreço, constata-se, com interesse para a decisão, os 

seguintes factos: --------------------------------------------------- 

− De acordo com o requerimento do interessado, Carlos Manuel Silva 

Guerra, no dia 13 de dezembro de 2019, pelas 8:55 h, quando circulava 

com a sua viatura (BMW, 346L 3ER REIHE) na rua entre o Edifício Nova 

Hera e a Avenida Francisco Sá Carneiro, uma tampa de saneamento 

soltou-se e embateu no respetivo veículo causando danos no valor de 

€ 368,77; -------------------------------------------------------- 

− Essa situação para além de ser exposta pela Polícia de Segurança 

Pública (PSP) que foi chamada pelo interessado ao respetivo local, 

também foi objeto de apreciação pela então Divisão de Águas e 

Resíduos, atual Divisão de Ambiente, cujas conclusões se encontram 

expressas nas Informações n.ºs 41/2020, 42/DAR/2020 e 376/DA/2020 

(com alusão à informação n.º177/2020, da Divisão de Administração 

Geral); ---------------------------------------------------------- 

− De acordo com o teor das respetivas Informações, é confirmado 

junto da via em causa a verificação de uma tampa de saneamento de 

águas pluviais solta, “empenada fora do sítio …”, e consequentemente 

foi determinado colocar uma nova tampa; -------------------------- 

− A viatura do lesado ficou danificada, com a necessidade da 

aquisição das seguintes peças e trabalhos: “ponteira de direção, 

braço, caba da roda, mão de obra chapa, pintura parachoques da 

frente”, no valor global de € 368,77 (conforme orçamento 

apresentado). ---------------------------------------------------- 

26. Nestes termos e atentas as disposições legais acima enunciadas, 

concluímos que incumbia aos serviços internos da Câmara Municipal a 

vigilância e a deteção daquela anomalia na respetiva tampa de 

saneamento por forma a ser garantido uma normal e segura circulação 

dos veículos, evitando danos nos veículos que ali circulam. --------- 

27. Face ao exposto consideramos que no caso individual e concreto 

existiu uma omissão desta Autarquia, presumindo-se a culpa leve do 

Município nos termos do disposto no n.º3, do art.10.º, do Regime de 
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Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 

Públicas, com remissão para o n.º1, do artigo 493.º, do Código Civil. 

28. Assim sendo, do ponto de vista estritamente jurídico, atentas as 

razões de facto e direito expostas, parecem estar reunidos, salvo 

melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis para o apuramento 

de responsabilidade civil extracontratual da Autarquia, encontrando-

se preenchidos os cinco pressupostos da responsabilidade civil: o 

facto, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causalidade entre o 

facto e dano com o consequente dever de indemnizar. ---------------- 

III – Conclusão  ---------------------------------------------------- 

Atento o exposto nos Capítulos antecedentes, consideramos que o caso 

em apreço integra uma situação de responsabilidade civil 

extracontratual da administração pública por factos ilícitos culposos 

praticados no exercício da atividade administrativa, visto que estão 

verificados os pressupostos de que depende a atribuição daquela 

responsabilização, pelo que, caso assim o entendam, deverá a Câmara 

Municipal de Chaves assumir a obrigação de indemnizar os danos 

invocados pelo requerente no valor de € 368,77. -------------------- 

IV – Proposta ------------------------------------------------------ 

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, com vista à tomada de deliberação 

consubstanciada na intenção de deferir a pretensão formulada pelo 

requerente, uma vez que decorre, no caso individual concreto, 

responsabilidade da Autarquia justificadora, a título de 

responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento da 

peticionada indemnização; ------------------------------------------ 

b) Para efeitos de apuramento e pagamento do valor associado à 

indemnização pelos danos sofridos na viatura supra identificada, 

deverá o presente assunto ser encaminhado para a unidade responsável 

por assuntos desta natureza, no caso, a Unidade Flexível de 2º Grau 

de Gestão Financeira, em vista à ativação do seguro de responsabilidade 

civil junto da respetiva companhia seguradora; --------------------- 

c) No estrito cumprimento do disposto no art. 114º, do Código do 

Procedimento Administrativo, deverá o interessado ser notificado da 

decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; 

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

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

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

Dra. Carla Negreiro. ------------------------------------------------ 

Chaves, 14 de dezembro de 2020. -------------------------------------

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA 

NEGREIRO, DE 14.12.2020 --------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais aplicáveis, sendo 

de adotar a estratégia perfilada no ponto IV. À consideração do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. ----------------------- 

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

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação/proposta. ------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS EM VIATURA PARTICULAR. 

REQ: MANUEL JESUS RODRIGUES. INF 212/DAG/2020. ---------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através da Informação n.º101/2020, a Divisão de Recursos 

Operacionais (DRO) comunicou que um colaborador municipal afeto a essa 

Divisão, “quando procedia à manutenção do jardim localizado no talude 

da muralha do castelo, na área confrontante com a Av. José Joaquim 

Delgado, com equipamento mecânico, foi projetada uma pedra que 

provocou a quebra de um vidro lateral de uma viatura …”. ------------ 

2. A respetiva viatura, de marca Citroen, Modelo Berlingo e com a 
matrícula 64-11-HM, propriedade de Ilda Maria Alves Teixeira Rodrigues 

à data e hora dos factos era conduzida pelo Sr. Manuel Jesus Rodrigues, 

pretendendo que lhes seja efetuado o ressarcimento dos danos 

provocados no veículo. --------------------------------------------- 

3. De acordo com o Orçamento apresentado, constante do processo, o 
valor dos danos na viatura ascende a quantia de € 79,95. ----------- 

4. O correspondente processo administrativo encontra-se instruído com 
os seguintes documentos: ------------------------------------------- 

a) A referida Informação n.º101/2020, elaborada pela Divisão de 

Recursos Operacionais, dando nota da ocorrência do respetivo acidente 

no dia 23/07/2020, relativamente aos danos provocados no vidro lateral 

da viatura  com a matricula 64-11-HM, na sequência da projeção de uma 

pedra quando se realizavam trabalhos de manutenção do referido jardim, 

sito no local supra identificado. ---------------------------------- 

b) Orçamento emitido por “Express Glass – Vidros para Viaturas”, no 

valor de € 35,00. -------------------------------------------------- 

c) Cópia do Livrete e Título de Propriedade do Veículo (constando 

como titular do veículo com a matrícula 64-11-HM, a Sra. Ilda Maria 

Alves Teixeira Rodrigues). ----------------------------------------- 

d) Registo fotográfico da viatura supra identificada e do seguro 

(Fidelidade). ------------------------------------------------------ 

e) Informação n.º101/DAG/2020, produzida pela Divisão de 

Administração Geral, solicitando esclarecimentos à Divisão de Recursos 

Operacionais, sobre o sinistro em causa, designadamente, o tipo de 

equipamento que estava a ser utilizado na manutenção do respetivo 

jardim, bem assim a descrição do tipo de trabalhos estavam a ser 

realizados quando se verificou o sinistro e se os respetivos 

colaboradores presenciaram a projeção do alegado inerte em direção ao 

vidro da viatura 64-11-HM. ----------------------------------------- 

f) Neste sentido, os respetivos serviços, - Divisão de Recursos 

Operacionais - informaram que o equipamento que provocaram os danos 

na respetiva viatura, foi proveniente da utilização de uma 

“Motoroçadora”, quando os trabalhadores procediam ao corte de relva 

no respetivo local e que o colaborador se apercebeu da projeção de uma 

pequena pedra em direção à estrada, atingindo o veículo que ali 

circulava. --------------------------------------------------------- 

Atenta a situação fática em análise, constata-se que: --------------- 

a) Manuel Jesus Rodrigues, pelas 16:00h, do dia 23/07/2020, conduzia 

a viatura Citroen, com a matrícula 64-11-HM, na Av. José Joaquim 

Delgado, quando a respetiva viatura foi alvo da projeção de uma pedra 

levantada pelo trabalho no manuseamento de uma máquina “Motoroçadora”, 

numa operação de manutenção do jardim, em espaço público, levada a 
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efeito por colaboradores municipais afetos à Divisão de Recursos 

Operacionais, no desempenho de uma atividade administrativa; ------- 

b) Por efeito da atividade da motoroçadora, utilizada no corte de 

relva e outros “sedimentos” verdes, sai projetada uma pedra pequena 

que vai atingir o vidro lateral esquerdo dianteiro do mencionado 

veículo, danificando-o. -------------------------------------------- 

c) A respetiva Divisão (DRO), certificou a verificação do dano, a 

sua origem na execução de trabalhos de manutenção do respetivo jardim 

pela ação de uma máquina “Motoroçadora” e sem que o fizesse prever a 

projeção do referido inerte em direção à estrada, atingindo o vidro 

lateral esquerdo do citado veículo que circulava na estrada. -------- 

d) Os factos relatados constam da Informação n.º 101/2020, produzida 

pela DRO e da comunicação efetuada pela referida Divisão de Recursos 

Operacionais no verso da Informação n.º147/DAG/2020, da Divisão de 

Administração Geral, constitui prova da ocorrência dos acontecimentos. 

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

Vistos os factos de relevo cumpre, subsumir os mesmos ao Direito 

aplicável ---------------------------------------------------------- 

1) A manutenção urbana, constitui uma atividade típica das 

competências municipais, uma vez que são atribuições dos municípios, 

o ambiente e património mas também lateralmente, a saúde, a promoção 

do desenvolvimento e ordenamento do território, conforme o previsto 

no n.º1 e alíneas e), g), k), m) e n), do n.º2, do art.23.º, do Anexo 

I, a que se reporta a alín. a), do n.º1 e n.º2, da Lei 75/2013, de 13 

de setembro que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RGAL) 

estando atribuídos poderes às Câmaras Municipais para administrar o 

domínio público municipal (alín. qq), do n.º1, do art.33.º, do RGAL) 

e ao respetivo Presidente para praticar os atos necessários à 

administração corrente do Património do Município e à sua conservação 

(alín. h), do n.º2, do art.35.º, do RGAL). ------------------------- 

2) Na verdade, administrar o domínio público municipal e proceder à 

conservação e administração corrente do património do Município, 

compreende atos jurídicos propriamente ditos em vista ao uso e fruição 

do mesmo, mas também atos materiais, tarefas, atividades onde se 

integram as operações de manutenção e limpeza urbana. --------------- 

3) Assim, podemos dizer que o trabalho com a utilização de uma 

motoroçadora, constitui um instrumento para o corte de erva, nas 

atividades ou atos materiais de limpeza e conservação do património e 

domínio público, consideram-se como factos subsumíveis à função 

administrativa deste Município, que por ação terá provocado um dano, 

numa atividade legalmente desempenhada. ----------------------------- 

4) Sendo certo que, as operações, atividades ou atos materiais de 

manutenção do património municipal (domínio público) são atos de 

gestão pública e como tal a prestação de um serviço público poderá 

ocasionar responsabilidade civil extracontratual da Autarquia, 

enquanto pessoa coletiva de direito público no exercício de funções 

administrativas, uma vez que configura um ato de gestão pública. --- 

5) Apresentado o caso “sub judice”, devemos dizer que, a matéria em 

causa poderá subsumir-se ao regime da responsabilidade civil 

extracontratual pública ou responsabilidade dos poderes públicos do 

Estado e demais entidades públicas, aprovado pela Lei 67/2007, de 31 

de dezembro alterado pela Lei n.º31/2008, de 17 de julho e sucessivas 

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

6) De acordo com o art.1.º, do Anexo a esta lei, e que dela faz 

parte integrante, “A responsabilidade civil extracontratual do Estado 

e das demais pessoas coletivas de direito público por danos resultantes 

do exercício da função legislativa, jurisdicional e administrativa 
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rege-se pelo disposto na presente lei, em tudo o que não esteja 

previsto em lei especial”. ----------------------------------------- 

7) Relativamente à responsabilidade por danos decorrentes do 

exercício da função administrativa encontra-se prevista nos artigos 

7.º a 11.º, do retrocitado diploma legal, sem prejuízo das disposições 

gerais previstas nos artigos 1.º a 6.º. ---------------------------- 

8) Podemos então, sistematizar a responsabilidade da função 

administrativa, individualizando duas modalidades, a responsabilidade 

por factos ilícitos e a responsabilidade pelo risco, sendo que é nosso 

entendimento o caso “sub judice” se reporta à responsabilidade por 

factos ilícitos. --------------------------------------------------- 

9)  Ora, de acordo com o disposto no n.º1, do art.9.º, da Lei n.º 

67/2007, “Consideram-se ilícitas as acções ou omissões dos titulares 

de órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

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

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

10) O que significa que, o Município será responsável pelo pagamento 

dos peticionados danos quando concluir que os seus órgãos ou agentes 

praticaram, por ação ou omissão, no exercício das suas funções e por 

causa desse exercício, atos de gestão ilícitos e culposos e que foram 

estes a provocar aqueles danos. ------------------------------------ 

11)  Na verdade, sobre a responsabilidade civil por danos decorrentes 

do exercício da função administrativa, o n.º1, do art.8.º, do 

retrocitado diploma legal, determina em que termos existe essa 

responsabilidade exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas 

públicas. ---------------------------------------------------------- 

12) Por sua vez, determina o n.º1, do art.7.º, desse Regime, que o 

Estado e as demais pessoas coletivas de direito público são 

exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de ações ou 

omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, pelos titulares dos seus 

órgãos, funcionários ou agentes, no exercício da função administrativa 

e por causa desse exercício. ---------------------------------------- 

13)  Acresce que, a responsabilidade civil por atos de gestão pública 

corresponde, no essencial, ao conceito civilístico de responsabilidade 

civil extracontratual por factos ilícitos que tem consagração legal 

no art.483.º, do Código Civil, sendo os seus elementos constitutivos: 

o facto, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causalidade entre o 

facto e o dano. ----------------------------------------------------- 

14)  O que significa para que tal responsabilidade exista, é 

necessário que se verifiquem de forma cumulativa os seguintes 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos 

ilícitos e culposos: ------------------------------------------------ 

− 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. --------------------------------------------------------- 

15) Enunciados que estão todos os pressupostos da responsabilidade 

civil extracontratual, cabe apurar se no caso individual e concreto 

estão verificados os pressupostos da responsabilidade civil. ------- 

16) Ou seja, é necessário que o evento que provou os danos na alegada 

viatura, resulte de um facto traduzido numa ação ou omissão praticado 

por um trabalhador ou órgão da entidade pública, que tal conduta seja 

ilícita por violar princípios, normas constitucionais, legais ou 
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regulamentares ou decorra de um funcionamento anormal dos serviços, 

que possa ser imputado a título de culpa grave ou negligência e, que 

o facto ilícito tenha provocado os danos ocorridos sem a interferência, 

no caso concreto de circunstâncias excecionais, anómalas ou anormais. 

17) Ora, no caso individual e concreto em apreciação, os prejuízos 

em causa foram provocados com uma máquina “Motoroçadora” utilizada 

durante a realização de trabalhos de manutenção do jardim, muito 

concretamente, corte de relva, no local supra identificado e no âmbito 

e exercício de funções administrativas por um colaborador municipal. 

18)  Na realidade, quanto à culpa dos titulares de órgãos, 

funcionários e agentes, o n.º1, do art.10.º, 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. 

19)  O que significa que, 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.º1, 

do artigo 10.º, do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual 

do Estado e demais Entidades Públicas. ----------------------------- 

20) Para tanto, a lei prevê mecanismos de presunção de culpa – com a 

consequente inversão do ónus da prova – no caso, de danos derivados 

da prática de atos jurídicos ilícitos, e de danos causados por omissão 

de deveres de vigilância, previstas nos n.ºs 2 e 3, do artigo 10.º, 

do citado diploma legal. -------------------------------------------- 

21) No entanto, apesar da existência da presunção legal de culpa, a 

Administração não incorre automaticamente em responsabilidade civil 

cada vez que pratica um ato administrativo ilegal. ------------------ 

22) Para existir ilicitude responsabilizante, é necessário que a 

Administração tenha lesado direitos ou interesses legalmente 

protegidos do particular, fora dos limites consentidos pelo 

ordenamento jurídico. ----------------------------------------------- 

23) Partindo das premissas acima evidenciadas, e fazendo fé nas 

Informações produzidas pela Divisão de Ambiente, parecem estar 

reunidos, salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis 

para o apuramento de responsabilidade civil extracontratual da 

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

24) Sendo certo que é exigível, a quem realize trabalhos de 

manutenção de espaços desta Autarquia, incluindo a utilização de 

máquinas desta natureza, tome as preocupações necessárias para evitar 

a provocação de danos em pessoas e bens. --------------------------- 

25) Tanto mais que, nos termos do n.º1, do art.10.º, da Lei 

n.º67/2007, de 31 de dezembro, o Estado e demais entidades públicas, 

são exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de ações ou 

omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, pelos seus funcionários 

ou agentes no exercício da função administrativa e por causa desse 

exercício, a não ser que haja dolo ou o funcionário tenha agido com 

diligência e zelo inferior àquela a que estava obrigado caso em que 

responde também de forma solidária. --------------------------------- 

26) Neste seguimento, tudo leva a crer que o referido colaborador 

deste município, poderia ter agido com outro cuidado, designadamente, 

poderia ter verificado se existiam pedras no respetivo local de forma 

a evitar a sua projeção para a respetiva viatura, embora esse risco 

poderia sempre existir, mesmo atuando com esse cuidado, pelo que a 

falta de diligência e zelo é de grau menor a que estava obrigado e a 

culpa a existir é uma culpa leve, verificando-se assim, uma 
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responsabilidade exclusiva do Município de acordo com o disposto no 

n.º1, do art.7.º, conjugado com o n.º2, do art.10.º, do citado regime 

legal. ------------------------------------------------------------- 

27) Tanto mais que de acordo com a informação interna dos serviços 

da autarquia – DRO – tratava-se de uma pedra de reduzidas dimensões e 

que naquele local dificilmente seria expectável a visualização do 

respetivo inerte. --------------------------------------------------- 

28) Assim sendo, atentas as considerações anteriores permitem 

concluir da verificação cumulativa dos pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual, muito concretamente, a culpa 

dos serviços municipais, facto que imputa a responsabilidade ao 

Município de Chaves pelos danos que se verificaram na esfera jurídica 

do titular do veículo. --------------------------------------------- 

29) Na verdade, uma vez que no caso em apreço não se provou a 

existência de dolo ou culpa grave, presume-se a culpa leve deste 

Município, de acordo com as disposições combinadas e previstas no 

n.º3, do art.10.º, do Regime de Responsabilidade Civil Extracontratual 

do Estado e demais Entidades Públicas e no art.493.º, do Código Covil, 

encontrando-se assim preenchidos os cinco pressupostos cumulativos da 

responsabilidade civil: o facto, al ilicitude, a culpa, o dano e o 

nexo de causalidade entre o facto e o dano. ------------------------ 

30) Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, na situação em 

análise, parece-nos que se encontram preenchidos todos os pressupostos 

legalmente exigíveis da responsabilidade civil extracontratual da 

Autarquia, com o consequente dever  de indemnizar. ----------------- 

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

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

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

Câmara Municipal, com vista à tomada de deliberação consubstanciada 

na assunção do pagamento dos danos sofridos na viatura, em causa, uma 

vez que decorre, no caso individual e concreto, responsabilidade da 

Autarquia, a título de responsabilidade extracontratual, conforme 

Informação n.º101/2020, produzida pela Unidade Flexível de 2.º Grau 

de Recursos Operacionais. ------------------------------------------ 

b) Em virtude do critério da franquia contratual da apólice de 

responsabilidade civil geral do Município, em vigor, estipular que em 

caso de sinistro fica a cargo do segurado, o pagamento de 10% do valor 

dos prejuízos, com um mínimo de € 250,00, sugere-se, desde já, que a 

Autarquia indemnize diretamente o lesado, no valor de € 79,95; ----- 

c) Para efeitos de pagamento do valor associado à indemnização pelos 

danos sofridos na viatura, em causa, deverá o presente assunto ser 

encaminhado para a unidade responsável por assuntos desta natureza, 

no caso, a Unidade Flexível de 2.º Grau de Gestão Financeira; ------ 

d) No estrito cumprimento do disposto no art. 114º, do Código do 

Procedimento Administrativo, deverá o interessado ser notificado da 

decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; 

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

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

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

Dra. Carla Negreiro. ------------------------------------------------ 

Chaves, 14 de dezembro de 2020. ------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA 

NEGREIRO, DE 15.12.2020 --------------------------------------------- 
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A presente informação satisfaz os requisitos legais aplicáveis, sendo 

de adotar a estratégia perfilada no ponto III. À consideração do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. ----------------------- 

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

2020.12.16. --------------------------------------------------------

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS PASSES ESCOLARES DOS ALUNOS 

CARENCIADOS QUE FREQUENTAM O ENSINO SECUNDÁRIO - ANO LETIVO 2020/2021. 

INFORMAÇÃO Nº 61/DEAS/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, DRA.  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2020.12.03---------------------------------------------  

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 2020.12.04. ------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADES CULTURAIS. 

PROPOSTA N.º 81/GAPV/2020. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Justificação ---------------------------------------------------- 

Considerando as solicitações de apoio financeiro, para o ano de 2020, 

efetuadas ao Município, pelas entidades sedeadas no concelho de 

Chaves, a seguir identificadas: ------------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL e RECREATIVA “À VOLTA DO POTE”, NIPC 508 541 590, 

com sede na Rua Santa Maria, em Seara Velha, concelho de Chaves, 

solicita o apoio da autarquia, previsto no Plano de Atividades para o 

ano de 2020; -------------------------------------------------------- 

AMA - ASSOCIAÇÃO MÃOS AMIGAS, NIF 507 669 304, com sede no Largo Maria 

Eugénia Dias Ferreira, r/c em Outeiro Seco, concelho de Chaves, 

promotor de atividades, recreativas e de convívio social, solicita o 

apoio da autarquia, previsto no Plano de Atividades para o ano de 

2020; -------------------------------------------------------------- 



                                                                F. 122 

                                                                  _____________________ 

 
ASSOCIAÇÃO ESCOTEIROS DE PORTUGAL GRUPO 259 CHAVES, NIF 500 989 109, 

sedeado na Rua da Formiguinha, 36 em Chaves, solicita o apoio da 

autarquia, previsto no Plano de Atividades para o ano de 2020; ------ 

ASSOCIAÇÃO ROTARY CLUBE, NIF 508 483 298, com sede na Av. Dr. António 

Granjo – Ed. Escola da Estação, em Chaves, concelho de Chaves, solicita 

o apoio da autarquia, previsto no Plano de Atividades para o ano de 

2020; -------------------------------------------------------------- 

ACDSE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE SANTO ESTEVÃO, NIF 503 098 

647, com sede na Rua do Prado na freguesia de Santo Estevão, concelho 

de Chaves, solicita o apoio da autarquia, previsto no Plano de 

Atividades para o ano de 2020; -------------------------------------- 

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES REGIONAIS DE SANTO ESTEVÃO, NIF 504 053 

949, com sede Na Rua do Prado, n. 7, em Santo Estevão, concelho de 

Chaves, solicita o apoio da autarquia, previsto no Plano de Atividades 

para o ano de 2020; ------------------------------------------------- 

HOQUEI CLUBE FLAVIENSE, NIF 502 420 170, com sede na Rua Enfermeiro 

Carvalho, em Chaves, solicita o apoio da autarquia, previsto no Plano 

de Atividades para o ano de 2020; ----------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA RECREATIVA E CULTURAL DO RANCHO FOLCLÓRICO DA 

FREGUESIA DE SELHARIZ, NIF 505 913 780, com sede no Largo Eng.º Arantes 

de Oliveira, n,º 9, na freguesia de Selhariz, concelho de Chaves, 

solicita o apoio da autarquia, previsto no Plano de Atividades para o 

ano de 2020; -------------------------------------------------------- 

CLUBE TÉNIS DE MESA DE CHAVES, NIF 506 630 072, com sede na Rua dos 

Aregos 1-3 (Antiga Escola de Enfermagem), em Chaves, solicita o apoio 

da autarquia, previsto no Plano de Atividades para o ano de 2020; --- 

CLUBE MOTARD DE CHAVES, NIF 505 868 296, com sede na Escola Primária 

do Campo de Cima, Rua D. Jerónimo de Ataíde, n.º 96 em Chaves, solicita 

o apoio da autarquia, previsto no Plano de Atividades para o ano de 

2020; -------------------------------------------------------------- 

Considerando que os apoios financeiros solicitados têm em vista a 

concretização de atividades e ações geradoras de dinâmicas benéficas 

para a população, pelo seu inquestionável contributo para o bem-estar 

físico e para o convívio da população; ------------------------------ 

Considerando que estes clubes/associações são promotores de atividades 

culturais, desportivas, recreativas e de convívio social, atuando 

positivamente na ocupação dos seus tempos livres, e por sua vez, 

imprimindo hábitos e motivações para a prática desportiva continuada;  

Considerando que estas entidades desportivas em muito contribuem para 

o desenvolvimento físico e intelectual dos seus atletas; ------------ 

Considerando que as associações suprarreferidas assumiram compromissos 

financeiros e logísticos, em momento anterior ao surgimento do 

contexto pandémico que vivemos, que visavam a criação de eventos de 

acordo com o seu planeamento anual; --------------------------------- 

Considerando que os apoios às entidades em referência se enquadram no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e Outras, aprovado 

pelo Executivo Municipal em reunião de 26 de março de 2015 e sancionado 

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

abril de 2015; ------------------------------------------------------ 

Considerando, que no uso das competências determinadas pelo disposto 

na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município; ------------------ 

Considerando que o contrato programa de desenvolvimento desportivo, a 

celebrar com as associações, está excluído do âmbito de aplicação do 
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Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 

previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo  no entanto 

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

Artigo 1º A do CCP; ------------------------------------------------- 

No cumprimento do Artigo 290º. A do CCP é designado gestor do contrato, 

o Chefe de Divisão de Cultura e Turismo, Carlos Manuel França Santos, 

competindo-lhe em traços gerais, acompanhar permanentemente a boa 

execução do contrato programa. -------------------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

Atendendo às razões expostas, submeto à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: -------------------------------------- 

a) Que sejam apoiadas as instituições constantes do mapa anexo, com 

o valor nele especificado; ------------------------------------------ 

b) Simultaneamente, que seja aprovada a minuta do contrato-programa 

de desenvolvimento cultural e desportivo a celebrar com as 

Associações, conforme documento anexo a esta proposta, devendo ser 

legitimado o Presidente da Câmara Municipal a outorgar, em 

representação do Município, o referido documento; ------------------- 

c) Caso a presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- 

- Dar inteiro cumprimento ao estabelecido no artigo 27º. Do Decreto-

Lei 273/2009, em matéria de publicitação dos contratos-programa que 

vierem a ser celebrados; -------------------------------------------- 

- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; --- 

d) Remeter a presente proposta à Divisão de Administração Geral para 

ulterior operacionalização; ----------------------------------------- 

e) A presente proposta tem cobertura orçamental através das rubricas 

mencionadas no quadro anexo. Em conformidade com a LCPA - Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, anexam-se à presente informação 

documentos contabilísticos da Divisão de Gestão Financeira. --------- 

Chaves, 16 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

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

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
Quadro Sinótico 

Anexo à proposta nº 81/GAP/2020 

Entidades Apoio Financeiro 
Classificação 

Económica 

 

Associação Cultural e Recreativa “À Volta do 

Pote” 

 

600.00 € 

 

 

 

Associação Mãos Amigas 

 

 

5.000,00 € 

 

 

 

Associação Clube Motard de Chaves 

 

11.000.00 € 

 

 

 

 

Associação dos Escoteiros de Portugal – Grupo 

259 Chaves 

 

 

500.00 € 

 

 

Associação Rotary Club de Chaves 

 

 

2.000.00€ 
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Associação Cultural e Desportiva de Santo 

Estevão 

 

 

 

2.500.00 € 

 

 

 

Grupo de Danças e Cantares Regionais de Santo Estevão 

 

750.00 € 

 

 

Hóquei Clube Flaviense 

 

12.500.00 € 

 

 

Associação Etnográfica Recreativa e Cultural 

do Rancho Folclórico da Freguesia de Selhariz 

 

750,00 € 

 

 

Clube Ténis de Mesa de Chaves 

 

 

7.300.00 € 

 

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

MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de … de ……… de 2020; ------------------------------------------------ 

E ------------------------------------------------------------------ 

Segundo: …………………….., com o NIPC………………, com sede na ……………………………em……………, 

neste ato legalmente representada por ……………….., (estado civil), 

residente em………….,  titular do Cartão de Cidadão nº……………….., válido 

até …………….., com poderes para o ato conferidos por deliberação da 

…………… de ………………………… ------------------------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária, de …/…/2020, foi aprovada 

a Proposta n.º 81/GAP/2020, consubstanciada na comparticipação 

financeira a Associações/Entidades de caráter cultural, sedeadas no 

Concelho de Chaves, referente ao ano económico de 2020; ------------- 

Nos termos dos artigos 46º e 47º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro 

(Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 

associativismo desportivo e com o regime dos contratos-programa de 

desenvolvimento cultural previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, em conjugação com o disposto na alínea f), do nº2, do art. 

23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro,  é celebrado o presente Contrato-Programa 

de Desenvolvimento Cultural, o qual se rege de acordo com o disposto 

nas cláusulas seguintes: -------------------------------------------- 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira – 

Apoio ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Cultural e Recreativa, que o …………………., 

apresentou e este Município, referente ao ano 2020, na prática de 

atividades culturais e recreativas, cujo Plano de Atividades se anexa 

a este contrato-programa. ------------------------------------------- 

Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2020. -------------------- 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 

(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária, a prestar pelo 

Município de Chaves o ………………, é de ……………….. € (…………………), nos termos 

do Programa de Atividades, à data, apresentado. --------------------- 
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2. O Município de Chaves concede, ainda, …………………… ------------------- 

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 

(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao ……………………., 

será liquidada da seguinte forma: Transferência para a conta com o 

…………………… ----------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª --------------------------------------------------------- 

(Obrigação de certificação das contas)i ----------------------------- 

1. O …………………., deve fazer certificar as suas contas por revisor oficial 

de contas ou por sociedade revisora de contas nos termos do disposto 

no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.- 

2. O ……………………, para efeitos do disposto no nº2, do artigo 20º, do 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, deve possuir a sua contabilidade 

organizada por centro de custos que evidenciam os gastos e rendimentos 

por contrato-programa. ---------------------------------------------- 

Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 

O não cumprimento pelo …………………….., do princípio da igualdade de 

oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

(Gestão do Contrato) ------------------------------------------------ 

Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, foi 

designado como gestor do contrato o Chefe de Divisão de Cultura e 

Turismo, Eng.º Carlos Manuel França Santos, por deliberação de 

_________, com a função de proceder ao seu acompanhamento e 

monitorização. ----------------------------------------------------- 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2020. ------------------ 

Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) -------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 

do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. --------- 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 

ou no boletim municipal desta autarquia. ---------------------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves, … de ……………. de 2020. ---------------------------------------- 

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

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

O Presidente do …………………………, ----------------------------------------- 

……………………….) -------------------------------------------------------- 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

-  Plano de Atividades e Orçamento de 2020; ------------------------- 

-  Estatutos; ------------------------------------------------------- 

-  Indicação da morada da sede e endereço eletrónico; --------------- 
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-  Ata da tomada de posse dos Órgãos Sociais; ----------------------- 

-  Último Relatório de Contas aprovado em Assembleia Geral; --------- 

-  Declaração de não dívida à Segurança Social ---------------------- 

-  Declaração de não dívida à Autoridade Tributária; ---------------- 

-  Registo do Beneficiário Efetivo da Associação. ------------------- 

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

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

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

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

 

 

2. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS E 

DESPORTIVAS.  PROPOSTA Nº 82/GAP/2020. ------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivo ------------------------------------------ 

O CENTRO CULTURAL e DESPORTIVO dos TRABALHADORES da CÂMARA MUNICIPAL 

de CHAVES, com o NIPC 503 327 476, com sede no Edifício Museu 

Ferroviário de Chaves, 1º Piso, em Chaves, vem requerer apoio 

financeiro no montante de 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros) 

para o desenvolvimento do plano de atividades que se anexa, tendo em 

atenção que muitos dos eventos constantes no plano já tiveram 

efetivação. -------------------------------------------------------- 

O ano de 2020 tem representado um desafio excecional para a sociedade, 

em particular, para as entidades sem fins lucrativos, as quais se 

viram privadas, pelas razões sobejamente conhecidas, da plena execução 

das atividades programadas, pelo menos, no que concerne a atividades 

que envolvam o ajuntamento e a proximidade de associados. ----------- 

Atenda-se, contudo, que o CCD manteve em desenvolvimento, ao longo do 

ano de 2020, a sua componente social, nomeadamente, no que concerne à 

atribuição de apoios sociais aos associados em diferentes áreas, com 

particular incidência na saúde e em medidas de combate ao COVID 19, 

entre as quais, a distribuição de kits de proteção pessoal aos 

associados. -------------------------------------------------------- 

Sem descurar, aqui, o conjunto de despesas assumidas pelo CCD e que, 

não obstante a falta de realização de atividades programas, tem de 

cumprir, sobretudo, de gastos com despesas correntes, nomeadamente 

luz, bem como despesas administrativas e acordos pré-celebrados. ---- 

Dentro da estratégia de apoio às entidades sem fins lucrativos que o 

Município vem desenvolvendo ao longo dos anos, criando, desde logo, 

condições para que o CCD continue a desenvolver o seu objeto social, 

sobretudo numa altura em que as circunstâncias atuais demandam uma 

intervenção mais acentuada nos domínios de ação social, a qual, como 

se viu, se encontra fortemente enraizada nos Estatutos do CCD. ------ 

Os municípios dispõem de atribuições na promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, competindo à Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

de doenças, em conformidade com o disposto na alínea e), do nº 2, do 

artigo 23º, e na alínea p), do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 

2 – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO: ------------------------------------ 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

disposto na alínea e), do nº2, do artigo 23º, e na alínea p) do nº1 

do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
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tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

deliberação no sentido de: ------------------------------------------ 

a) Aprovar a presente proposta, consubstanciada na celebração de um 

Contrato Programa de Desenvolvimento Cultural com o CCD/CMC, com o 

NIPC 503 327 476, com sede no Largo da Estação, em Chaves, titulando 

a comparticipação financeira do plano de atividades para 2020, 

mediante a atribuição de um apoio, no valor global de 4.500,00€ (quatro 

mil e quinhentos euros), concretizando os objetivos constantes do 

Contrato Programa de Desenvolvimento Cultural: ---------------------- 

b) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo Contrato Programa 

de Desenvolvimento Cultural, cujo teor se dá por integramente 

reproduzido; ------------------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

I. promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, 
bem como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos 

previstos na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; ----------------------- 

II. dar conhecimento à entidade interessada do teor da decisão 

tomada; ------------------------------------------------------------ 

d) A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 

04.07.01.01. ------------------------------------------------------- 

Chaves, 16 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal ------------------------------------ 

(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de … de ……… de 2020; ------------------------------------------------ 

E ------------------------------------------------------------------ 

Segundo: …………………….., com o NIPC………………, com sede na ……………………………em……………, 

neste ato legalmente representada por ……………….., (estado civil), 

residente em………….,  titular do Cartão de Cidadão nº……………….., válido 

até …………….., com poderes para o ato conferidos por deliberação da 

…………… de ………………………… ------------------------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária, de …/…/2020, foi aprovada 

a Proposta n.º 82/GAP/2020, consubstanciada na comparticipação 

financeira a Associações/Entidades de caráter cultural, sedeadas no 

Concelho de Chaves, referente ao ano económico de 2020; ------------- 

Nos termos dos artigos 46º e 47º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro 

(Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 

associativismo desportivo e com o regime dos contratos-programa de 

desenvolvimento cultural previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, em conjugação com o disposto na alínea f), do nº2, do art. 

23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro,  é celebrado o presente Contrato-Programa 

de Desenvolvimento Cultural, o qual se rege de acordo com o disposto 

nas cláusulas seguintes: -------------------------------------------- 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira – 

Apoio ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Cultural e Recreativa, que o …………………., 
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apresentou e este Município, referente ao ano 2020, na prática de 

atividades culturais e recreativas, cujo Plano de Atividades se anexa 

a este contrato-programa. ------------------------------------------- 

Cláusula 2ª --------------------------------------------------------- 

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2020. -------------------- 

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------- 

(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária, a prestar pelo 

Município de Chaves o ………………, é de ……………….. € (…………………), nos termos 

do Programa de Atividades, à data, apresentado. --------------------- 

2. O Município de Chaves concede, ainda, …………………… ------------------- 

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 

(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao ……………………., 

será liquidada da seguinte forma: Transferência para a conta com o 

…………………… ----------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª --------------------------------------------------------- 

(Obrigação de certificação das contas)ii ---------------------------- 

1. O …………………., deve fazer certificar as suas contas por revisor oficial 

de contas ou por sociedade revisora de contas nos termos do disposto 

no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.- 

2. O ……………………, para efeitos do disposto no nº2, do artigo 20º, do 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, deve possuir a sua contabilidade 

organizada por centro de custos que evidenciam os gastos e rendimentos 

por contrato-programa. ---------------------------------------------- 

Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 

O não cumprimento pelo …………………….., do princípio da igualdade de 

oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

(Gestão do Contrato) ------------------------------------------------ 

Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, foi 

designado como gestor do contrato o Chefe de Divisão de Cultura e 

Turismo, Eng.º Carlos Manuel França Santos, por deliberação de 

_________, com a função de proceder ao seu acompanhamento e 

monitorização. ----------------------------------------------------- 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2020. ------------------ 

Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) -------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 

do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. --------- 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 
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Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 

ou no boletim municipal desta autarquia. ---------------------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves, … de ……………. de 2020. ---------------------------------------- 

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

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

O Presidente do …………………………, ----------------------------------------- 

……………………….) -------------------------------------------------------- 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

-  Plano de Atividades e Orçamento de 2020; ------------------------- 

-  Estatutos; ------------------------------------------------------- 

-  Indicação da morada da sede e endereço eletrónico; --------------- 

-  Ata da tomada de posse dos Órgãos Sociais; ----------------------- 

-  Último Relatório de Contas aprovado em Assembleia Geral; --------- 

-  Declaração de não dívida à Segurança Social ---------------------- 

-  Declaração de não dívida à Autoridade Tributária; ---------------- 

-  Registo do Beneficiário Efetivo da Associação. ------------------- 

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

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 2. --– 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ENG. VICTOR SANTOS. -------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 3. --– 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
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3.3. PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA EDIFICAÇÃO/ADITAMENTO - PROCESSO 

608/20 – JOSÉ CARLOS MONTEIRO PORTELINHA – RUA DOS FERRADORES, Nº 40 

– SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 316/UVCH/20, DA UNIDADE DE 

VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 

3 DE DEZEMBRO DE 2020. ---------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1. O requerente solicitou, por intermédio do requerimento n.º 

1716/20, a aprovação de um pedido de informação prévia (PIP) que visava 

a reconstrução e ampliação de um imóvel situado na Rua dos Ferradores, 

40, freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves, destinado a habitação 

multifamiliar, que, por força do parecer não favorável emitido pela 

DRCN, foi indeferido pela Câmara Municipal de Chaves na sua reunião 

realizada no dia 12 de outubro de 2020. ----------------------------- 

Por intermédio do requerimento n.º 2364/20, foi apresentado um 

aditamento ao PIP, que visa dar cumprimento às questões referidas no 

parecer da DRCN. ----------------------------------------------------

1.2. INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

1.2.1. O pedido está instruído, para além do requerimento, com os 

seguintes elementos, complementados com a documentação entregue com o 

requerimento n.º 1716/20 que se mantém válida e adequada: ----------- 

• CD com o pedido em formato digital: as peças escritas em formato 

“.PDF” e as peças desenhadas em formato “.DWF” e “.PDF”; ------------ 

• Cópia da Certidão da Conservatória do Registo Predial referente 

ao prédio em causa; ------------------------------------------------- 

• Plantas de localização e enquadramento no PDM; ---------------- 

• Termo de responsabilidade do autor do pedido de informação 

prévia, acompanhado de declaração da Ordem dos Arquitetos e declaração 

relativa ao seguro de responsabilidade civil profissional; ---------- 

• Memória descritiva e justificativa; --------------------------- 

• Memória de adequabilidade – PDM; ------------------------------ 

• Levantamento fotográfico; ------------------------------------- 

• Peças desenhadas do pedido de informação prévia e do aditamento, 

incluindo o levantamento topográfico, plantas, corte e alçado da 

situação existente, plantas, corte e alçado da proposta. ------------

1.2.2. Verifica-se que foram entregues os elementos aplicáveis, de 

entre os previstos no n.º 1 e no n.º 9 do anexo I da Portaria n.º 

113/2015, de 22 de abril. ------------------------------------------- 

2 – ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

2.1. NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------- 

O presente pedido enquadra-se no previsto nos n.os 1 e 3 do artigo 14.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e posteriores alterações, 

que estabeleceu o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE). ------------------------------------------------------------

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ----------- 

2.2.1. Instrumentos de planeamento em vigor – PDM: ------------------ 

De acordo com extrato da planta n.º 34A do Plano Diretor Municipal, o 

edifício localiza-se em classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.1 – cidade de Chaves. ----------------------------------- 

São aplicáveis as regras de edificabilidade definidas no artigo 19.º 

do regulamento do PDM, designadamente as constantes da alínea a) do 

seu n.º 2. ---------------------------------------------------------- 

2.2.2. Enquadramento no Plano de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Chaves (PSCH) – elemento orientador da gestão urbanística: ---------- 
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De acordo com a proposta do referido plano, o edifício em análise 

aparece caracterizado, na ficha 30.06, como exemplo de arquitetura 

civil, de linguagem corrente, composto por paredes resistentes em 

pedra; identificaram-se diversos elementos notáveis relacionados 

essencialmente com a sua composição e alçado; foram referidas 

dissonâncias pontuais referentes às suas linguagem e materiais; 

considerou-se como intervenção preferencial a beneficiação, admitindo-

se aí a construção de um piso suplementar, nivelando-o com os edifícios 

situados a norte. --------------------------------------------------- 

2.3. PARECER EXTERNO ------------------------------------------------ 

2.3.1. Considerada a sua inclusão dentro da área de proteção a um 

monumento nacional, a aprovação do pedido de informação prévia 

solicitado deverá ser precedida de um parecer favorável da 

administração do património cultural competente, nos termos das 

disposições combinadas do n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, 

de 8 de setembro, e do artigo 13.º do RJUE. Assim, através da 

plataforma SIRJUE, foi submetido o referido aditamento ao pedido de 

informação prévia à Direção Regional da Cultura do Norte, que, por 

intermédio da informação n.º S-2020/539655, emitiu um parecer 

Favorável, cujo conteúdo deverá ser comunicado ao requerente. ------- 

2.3.2. Nesse parecer é referido que as propostas contidas no aditamento 

vão de encontro às indicações transmitidas no anterior parecer; são 

ainda expostas as condicionantes genéricas relativas ao património 

arqueológico; o despacho do Diretor de Serviços dos Bens Culturais 

impõe que o projeto de arquitetura seja submetido ao parecer da DRCN, 

altura em que serão ponderadas as condicionantes arqueológicas. ----- 

2.4. ANÁLISE DO PEDIDO ---------------------------------------------- 

2.4.1. A parcela de terreno onde se implanta o edifício objeto desta 

intervenção tem uma largura entre os 6,4m e os 4,1m e uma profundidade 

de cerca de 25m; a construção existente, com três pisos, ocupa a quase 

totalidade do terreno, exceto um logradouro no extremo nordeste, com 

cerca de 4,5m de profundidade. -------------------------------------- 

2.4.2. A proposta apresentada mantém a fachada voltada para a Rua dos 

Ferradores, ficando o piso a ampliar recuado em 1,5m; a fachada 

posterior será desmontada: o piso térreo irá ocupar o espaço do 

logradouro existente, reconstruindo-se a fachada posterior nos dois 

andares superiores, criando-se assim um saguão no espaço 

correspondente ao logradouro; o piso a ampliar também ficará, neste 

alçado, recuado 1,5m. ----------------------------------------------- 

O piso térreo será ocupado por um espaço de comércio/serviços, o 1.º 

andar por dois apartamentos T0, e o 2.º andar e o piso recuado por 

dois apartamentos duplex, T2 o voltado para a Rua dos Ferradores e T1 

o voltado para nordeste. -------------------------------------------- 

2.4.3. Analisada a proposta apresentada do ponto de vista da sua 

volumetria, designadamente quanto ao cumprimento das normas aplicáveis 

do PDM – alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º do respetivo regulamento, 

verifica-se que, ao manter a fachada da Rua dos Ferradores, cumpre o 

critério referente aos alinhamentos; no que diz respeito à moda da 

cércea aí definida, verifica-se que a volumetria do piso suplementar 

proposto segue a existente na maioria dos edifícios da frente urbana 

da Rua dos Ferradores, designadamente dos dois prédios adjacentes. -- 

2.4.4. Relativamente à não inclusão, dentro do terreno, de áreas para 

estacionamento de veículos; esse incumprimento pode ser justificado 

com a exceção prevista pelo n.º 5 do artigo 12.º do regulamento do 

PDM; as disposições relativas às áreas máximas de implantação e de 

impermeabilização não são aplicáveis ao presente caso por força do 

previsto na alínea g) do n.º 2 do artigo 19.º do citado regulamento. 
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2.4.5. No entanto, relativamente a estas últimas disposições, e sem 

prejuízo do acima referido, deveria ser ponderada a manutenção de uma 

parte do logradouro existente, de forma a manter alguma continuidade 

na leitura da fachada posterior, do piso térreo ao segundo andar, e a 

proporcionar uma eficaz ventilação cruzada do espaço comercial, muito 

estrito e profundo, o que não é garantido pelas claraboias assinaladas 

nos desenhos. -------------------------------------------------------

3 – PARECER --------------------------------------------------------- 

3.1. Face à análise acima exposta, entende-se que a proposta 

apresentada dá cumprimento às disposições aplicáveis do PDM atualmente 

em vigor, aplicáveis a usos, volumetria, cérceas e edificabilidade. - 

3.2. Nestas circunstâncias, e considerado o parecer favorável da 

entidade externa consultada (DRCN), entende-se que estão reunidas as 

condições para a aprovação do Pedido de Informação Prévia referente à 

reconstrução e ampliação de um imóvel situado na Rua dos Ferradores, 

40, freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves. ---------------------- 

3.3. Considerada a condicionante do parecer vinculativo da entidade 

de tutela do património, e o referido no ponto 2.4.5. da presente 

informação, pode-se concluir que uma eventual aprovação do presente 

pedido não deverá ter os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 17.º do 

RJUE, devendo, por isso, a operação urbanística subsequente ser 

sujeita a licenciamento. --------------------------------------------

4 – PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

4.1. Em face do acima exposto propõe-se que, em consonância com o 

procedimento antes adotado, este assunto seja submetido à próxima 

reunião da Câmara Municipal, com vista a obter a aprovação do presente 

Pedido de Informação Prévia apresentada por intermédio dos 

requerimentos n.º 1716/20 e n.º 2364/20, nos termos do n.º 1 do artigo 

14.º do RJUE. -------------------------------------------------------

4.2. Propõe-se ainda que o requerente seja notificado da decisão tomada 

superiormente, acompanhada de cópias do parecer da DRCN e da presente 

informação. -------------------------------------------------------- 

4.3. Para se garantirem os efeitos referidos no n.º 1 do artigo 17.º, 

e nos termos do referido no n.º 3 do artigo 16.º do RJUE, deverá o 

requerente apresentar no prazo de um ano um pedido de licenciamento 

instruído de acordo com o n.º 15.º, e eventualmente também o n.º 16.º, 

do anexo I da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. ----------------

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

Chaves, 3 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

O técnico superior ------------------------------------------------- 

(António J. P. Malheiro Rodrigues) --------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SRA. Arq. SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 3 DE DEZEMBRO DE 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 VEREADOR RESPONSÁVEL PELA RESPETIVA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 9 DE DEZEMBRO DE 2020: ---- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 



                                                                F. 133 

                                                                  _____________________ 

 
3.4. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE – LUGAR DO CARQUEIJAL, 

CANDO – VALDANTA – FERNANDO LOPES MONTEIRO – PROCESSO Nº 195/07 – 

INFORMAÇÃO Nº. 2036/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA 

DE 24/11/2020. ------------------------------------------------------ 

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 2425/20, referente ao processo n.º 

195/07, o Sr.º Fernando Lopes Monteiro, apresenta elementos, relativos 

ao pedido de anulação da certidão de destaque, emitida por este 

Município, em 18 de Setembro de 2008, em cumprimento da deliberação 

da Câmara Municipal, datada de 28 de Junho de 2007 e referente ao 

prédio rústico, inscrito na matriz com o n.º 1784 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 00253/050988, sito no lugar 

do Carqueijal, da freguesia de Valdanta. ----------------------------  

2. ANÁLISE DO PEDIDO/PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------- 

2.1. Atendendo ao prescrito na Certidão da Conservatória do Registo 

Predial, o prédio rústico, com a área de 1.890,00 m2, esta inscrito na 

matriz com o n.º 1784 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 253/19880605, da freguesia de Valdanta. O requerente 

apresenta o original da certidão de destaque, emitida por este 

Município, em 18 de Setembro de 2008, em cumprimento da deliberação 

da Câmara Municipal, datada de 28 de Junho de 2007. ----------------- 

2.2. Compulsado o processo n.º 195/07 e verificando á priori, que não 

existe prejuízo para terceiros, propõe-se que a Câmara Municipal, 

delibere, face ao requerido pelo requerente a coberto do requerimento 

n.º 2425/20, revogar a ato administrativo, praticado em reunião da 

Câmara Municipal de Chaves, datada de 28 de Junho de 2007, que levou 

á emissão da certidão de destaque, cujo original foi entregue. ------ 

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

Chaves, 24 de Novembro de 2020 -------------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 09/12/2020 - 

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. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. DR NUNO VAZ, DATADO 

DE 09/12/2020 ------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

proposta nesta informação técnica. ---------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM PAVILHÃO INDUSTRIAL – 

ADITAMENTO A ALTERAÇÃO DE PROJECTO – LUGAR DO ESCARAMBÃO – SELHARIZ – 

A.S. METAIS – FABRICO E LACAGEM, LDA - PROCESSO Nº. 91/98 – INFORMAÇÃO 

Nº. 2085/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

04/12/2020. -------------------------------------------------------- 

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 1674/20, referente ao processo n.º 

91/98, a firma, A.S. Metais, Fabrico e Lacagem, Lda, na qualidade de 

proprietário, apresenta elementos, relativos a um pedido e com vista 

à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, no “pedido de alteração ao alvará de licença de obras 

n.º 573/08”, referente a obras de ampliação2 de um pavilhão industrial 

do tipo 3. Pretende ainda a construção3 de uma nova unidade de 

balneários e instalações sanitárias, assim como a reformulação da 

existente, sito, no lugar do Escarambão, União das freguesias de 

Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras no concelho de 

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

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 47.010,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 1751-P e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 780/20131202, da freguesia de Selhariz. --- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Licença construção n.º 573/98, para construção de dois “pavilhões 

industriais”, de r/chão e planta alta, com a área de 2 574.28 m2; --- 

2.2- Alvará de obras de instalação n.º 3/10, relativa á instalação de 

dois reservatórios para armazenamento de gases de petróleo liquefeitos 

(GPL); ------------------------------------------------------------- 

2.3- Pedido de informação do Ministério da Economia e do Emprego – 

Direção Regional da Economia do Norte, relativa ao licenciamento de 

uma unidade autónoma de gás natural liquefeito, para alimentar os 

aparelhos de queima a gás, instalados nos pavilhões industriais; ---- 

2.4- Informação prévia, referente a obras de ampliação do pavilhão 

industrial, aprovada por despacho, datado de 16 de Abril de 2014; --- 

2.5- Devolução do processo de licenciamento industrial, pelo IAPMAE, 

face à alteração da entidade coordenadora; -------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; ---------------------  

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra; ---------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ---------- 

 - Levantamento fotográfico; ----------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; -------------------------------

Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;   

- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra; ------------------------------- 

                                                           
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; --------------------------------------------------------- 
3 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico; ----------------------------------------- 

- Planta de implantação; -------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:200; ---------------------------------------- 

- Alçados à escala de 1:200; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:200; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

- Projeto de águas e esgotos e relatório de justificação da obra a 

legalizar; --------------------------------------------------------- 

- Relatório de peritagem das águas pluviais e respetivo termo de 

responsabilidade; - Relatório de peritagem do projeto acústico 

acompanhado de termo de responsabilidade de técnico habilitado; ----- 

- Pedido de dispensa de apresentação do projeto térmico (isenção de 

certificação energética); ------------------------------------------ 

- Projeto de Segurança Contra Incêndio; ---------------------------- 

- Fatura do telefone; ---------------------------------------------- 

- Projeto elétrico; ------------------------------------------------ 

- Fatura do gás; ---------------------------------------------------  

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 um pavilhão industrial. -------------------  

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 61 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 4 – espaço 

agrícola e florestal – na categoria 4.3 – espaço agroflorestais, na 

subcategoria 4.3.A – espaços agroflorestais comuns. ----------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de ampliação de um 

pavilhão industrial. Para além da legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio, 

pretende levar a efeito, a construção no interior do edifício, de uma 

nova unidade de balneários e instalações sanitárias, assim como a 

reformulação da existente. ------------------------------------------ 

5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2020-10-01, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”28/2020”, que se anexa a esta informação e cujo teor foi dado a 

conhecer ao requerente, através da Informação/Proposta n.º 

1781/SCOU/2020, sob a qual recaiu despacho superior datado de 21 de 

Outubro de 2020. ---------------------------------------------------- 

5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de que, as 

obras de correção e adaptação propostas para o pavilhão, destinado a 

“indústria do tipo 3” e que visam, levar a efeito, no seu interior, a 

construção de uma nova unidade de balneários e instalações sanitárias, 

assim como a reformulação da existente, são as necessárias e adequadas.  
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5.4- O pavilhão, destinado a “indústria do tipo 3”, sofreu sem controlo 

prévio, uma ampliação da área bruta de construção de 7.242,34 m2, 

relativamente á construção licenciada ao abrigo da licença de obras 

n.º 573/98, distribuídos pelo r/chão e mezanino. -------------------- 

5.5-O imóvel destina-se a indústria do tipo 3, para a atividade de 

“Tratamento e revestimento de metais” – CAE 25 610 e “Fabricação de 

portas, janelas e elementos similares em metal – CAE 25 120 e projeta 

se em solo agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaço agroflorestais 

e na subcategoria 4.3.A – espaços agroflorestais comuns. ------------ 

5.6- Face ao uso pretendido, destinado a estabelecimento industrial 

tipo 3, enquadra-se no n.º 1 do art.º 534 do Plano Diretor Municipal, 

onde dispõe que, é admissível a instalação de unidades industriais 

fora dos espaços pertencentes à classe 2 – espaços industriais, desde 

que, se trate de indústrias das classes C ou D referidas no Regulamento 

do Exercício de Atividade Industrial, e aqueles se localizem em espaço 

florestal ou em espaço agroflorestal comuns, e sem prejuízo do 

cumprimento dos condicionamentos legalmente estipulados para cada 

atividade industrial concreta. -------------------------------------- 

5.7- De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 58.º5, do Plano 

Diretor Municipal, o índice de construção é nestes casos de 0.25 m2/m2, 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de 

construção) = 47.010,00 m2 x 0.25 m2/m2 = 11.752,50 m2 (máxima área 

bruta de construção permitida). A pretensão preconiza uma área bruta 

de construção de 9.100,00 m2 (área bruta de construção licenciada + 

área bruta de construção ampliada), o que implica, um índice de 

construção de 0,19 m2/m2, inferior ao índice de construção do local. 

5.8- O projeto apresentado, está de acordo com o disposto no n.º 1, 

do artigo 58.º, do P.D.M., onde dispõe que, as componentes edificadas 

referentes a instalações industriais, cumprirão, com as devidas 

                                                           
4 Artigo 53º – Instalações industriais e armazéns ------------------- 

1 - É admissível a instalação de unidades industriais fora dos espaços 

pertencentes à classe 2 – espaços industriais, desde que se trate de 

indústrias das classes C ou D referidas no Regulamento do Exercício 

de Actividade Industrial, e aqueles se localizem em espaço florestal 

ou em espaço agro-florestal comuns, e sem prejuízo do cumprimento dos 

condicionamentos legalmente estipulados para cada actividade 

industrial concreta. ------------------------------------------------ 

2 - É ainda admissível a instalação de unidades industriais das classes 

acima referidas em espaços de uso diversificado – categoria 5.2 –, 

desde que de acordo com a disciplina de planos de urbanização ou 

projectos de ordenamento urbanístico plenamente eficazes. ----------- 

3 - As unidades industriais referidas nos números anteriores poderão 

instalar-se de forma avulsa em espaços urbanos e urbanizáveis, desde 

que o município considere que tal é compatível com os usos dominantes 

actuais ou futuros da área onde pretendem localizar-se. ------------- 

respectivos usos e actividades dominantes e sejam cumpridos todos os 

condicionamentos de segurança legalmente estabelecidos. ------------- 
5 Artigo 58º – Edificabilidade -------------------------------------- 

1 - As componentes edificadas referentes a armazéns de combustíveis 

ou de materiais explosivos ou perigosos, a instalações industriais, a 

armazéns e afins ou a instalações comerciais ou de serviços cumprirão, 

com as devidas adaptações, as regras de edificabilidade estabelecidas 

no artigo 28º relativas à instalação avulsa de unidades industriais, 

salvo no que diz respeito ao Ic, que passa a adoptar o valor de 0,25 

m2/m2. -------------------------------------------------------------- 
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adaptações, as regras de edificabilidade estabelecidas no artigo 28.º, 

ou seja: ------------------------------------------------------------ 

5.8.1- A parcela confronta numa extensão mínima de 20 metros com a 

estrada que delimita o espaço; -------------------------------------- 

5.8.2- Tem uma forma em planta que permite a inscrição de um retângulo 

com as dimensões de 20 m x 30 m, com o seu lado maior sobreposto á 

berma da referida via; ---------------------------------------------- 

5.8.3- Tem como alinhamento da fachada virada á via com que confronta 

a parcela o afastamento estabelecido para o local, o qual é inferior 

a 30 m, mas que poderá ser uma das adaptações referidas no artigo 28, 

pelo facto de, não se tratar de um espaço industrial; --------------- 

5.8.4- Tem um afastamento mínimo de 5 metros às extremas da parcela 

5.8.5. - No interior da parcela existem espaços destinados ao movimento 

de cargas e descargas e ao estacionamento próprio, com dimensão 

suficiente, para que não seja prejudicada a normal fluência de tráfego 

na via pública. ----------------------------------------------------- 

5.9 - Face à tipologia do imóvel previsto (industria) e à área bruta 

de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na alínea e), 

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 91 lugares de estacionamento automóvel, previstos 

naquela norma regulamentar. ----------------------------------------- 

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 e do autor do levantamento 

topográfico, 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 1.955,43 euros. ----------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

465,05 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 2.420,48 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que se trata de uma edificação, em que foram levadas 

a efeito, obras de ampliação sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio. ------------------------------------------------- 

8.2- Constatando-se que a parcela de terreno, a implantação do imóvel 

e a área bruta de construção proposta, cumprem o disposto no n.º 1, 

do artigo 58.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ---------- 

8.3- Considerando, que o pavilhão se destina a indústria do tipo 3 e 

que o uso, cumpre o disposto no n.º 1, do artigo 53.º, do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal. ----------------------------------------- 

8.4- Assim, pelo facto de haver, obras de correção a serem levadas a 

efeito, o titulo a emitir será o alvará de licença especial de 

legalização, conforme previsto no n.º4, do artigo 73.º-C, do RMUE. -- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
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9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A, do RJUE e 

artigo 73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir, o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a 

que se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais, que permitem o licenciamento das mesmas. --------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação do “pavilhão industrial do tipo 3”, 

e face as obras de correção a levar a efeito, deverá o interessado, 

no prazo máximo de 90 dias, apresentar nestes serviços os elementos 

constantes do n.º 1, do art.º 3, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, 

para que se possa emitir o respetivo o alvará de licença especial de 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Apólice de seguro de construção; ---------------------------------- 

- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro; -------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura; ----------------  

Plano de segurança e saúde; --------------------------------------

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- Edificação, com aumento de área de 7.242,34 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 0,27 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,16 0,00   

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

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

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,39 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,29 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,27 0,27   

REDE DE ESGOTOS   0 0,38 0,00   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,52 0,00   
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C - custo das obras existentes na via pública   0,27      

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   7.242,34 m2 

      

 

Ampliação de edifícios de habitação, 

comércio, serviços e industria     

  - n.º 4 do artigo 25.º      

 T = C x A   T = 1.955,43   € 

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 TÍTULO (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 € 

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

n.º5, 

alínea a) Superior a 1000 m2 de área bruta de construção 
1 223,00€ 

 
223,00 € 

Art. 76, 

n.6 Vistoria 
 55,70 € 

 
55,70 € 

 TOTAL   
 465,05 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑1.955,43 € + 465,05 € = 2.420,48€ ---- 

À Consideração Superior --------------------------------------------

Chaves, 04 de Dezembro de 2020 ------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 09/12/2020: 

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 infra. ------------------------------------------------ 

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

DATADO DE 10/12/2020------------------------------------------------- 

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. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 

– RUA 25 DE ABRIL – SAMAIÕES – UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E 

SAMAIÕES – JOSÉ PEREIRA FERNANDES – PROCESSO Nº. 728/20 – INFORMAÇÃO 

Nº 2049/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 26/11/2020.  

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 2003/20, referente ao processo n.º 

728/20, o Sr.º José Pereira Fernandes, na qualidade de proprietário, 

apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de 

construção6, de uma habitação unifamiliar, sito, Na rua 25 de Abril - 

                                                           
6 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 

 



                                                                F. 140 

                                                                  _____________________ 

 
Samaiões, União das freguesias da Madalena e Samaiões no concelho de 

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

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 118,90 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 1040 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 542/19941021, da freguesia de Samaiões. ------------------- 

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.o 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril e artigo 13.º, do RMUE, 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 do plano de acessibilidades; ------------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; -------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 200; --------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

-Termo de responsabilidade do Estudo de Comportamento térmico e 

relatório técnico; -------------------------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de isenção de projeto de telecomunicações; 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de construção de uma habitação unifamiliar. --------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 
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4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. ---------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas), do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O requerente pretende, a legalização da construção de uma 

habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 232,70 m2. A 

edificação foi levada a efeito sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio. ------------------------------------------------ 

5.2 - Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2020-10-29, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”34/2020”,cujo teor foi dado a conhecer ao requerente, através da 

Informação/Proposta n.º 1920/SCOU/2020, sob a qual recaiu despacho 

superior datado de 2020-11-09. -------------------------------------- 

5.3 - Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício de habitação unifamiliar, designadamente, o fecho de uma 

janela executada à extrema da parcela, no compartimento destinado a 

cozinha. -----------------------------------------------------------  

5.4- O requerente apresenta sob requerimento n.º 2524/20, datado de18 

de Novembro de 20020, fotografias elucidativas, de ter levado a efeito, 

as obras de correção referenciadas em vistoria técnica e vertidas no  

“Auto de Vistoria n.º ”34/2020”, designadamente, pela transformação 

da janela em seteira. ----------------------------------------------- 

5.5- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a 

manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o 

disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------- 

5.6- A edificação a legalizar com o presente projeto, ao contemplar 

uma altura de 6,25 metros, respeita a “moda da cércea”, pelo facto de 

se constatar, que é está a cércea, que apresenta maior extensão ao 

longo da frente urbana, em que o prédio se insere. ------------------ 

5.7- A edificação destina-se “habitação unifamiliar”, o que se 

enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem 

já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto, do autor 

do plano de acessibilidades e dos projetos de especialidades, cujos 

teores se mostram adequados. ---------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 486,23 euros. ----------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 
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pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

133,50 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 619,73 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I.  ----------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ------------------------------ 

8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, na construção 

de um edifício destinado “habitação unifamiliar”, compagina-se com os 

afastamentos existentes e a manter na envolvente imediata, os 

alinhamentos e recuos à via pública com a qual confronta e a moda da 

cércea. Neste sentido, pode -se concluir que projeto em causa respeita 

as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos no artigo 19.º -  

da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 

de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ------------------- 

8.3 - A edificação é servida por arruamento público, pavimentado a 

cubos de granito e possui ligação á rede pública de água e esgotos. - 

8.4- O uso pretendido para, habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe 

que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e 

ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou 

mista. ------------------------------------------------------------- 

8.5- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 

construção, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ---------------------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 
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CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ----------------------------------------------------------  

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0 122,00       122,00 

Piso 1 110,70       110,70 

TOTAL 232,70 0,00 0,00 0,00 232,70 

Cércea – 6,25 ml --------------------------------------------------                              

 Volume – 698,10 m3 ----------------------------------------------------------------------------- 

 QUADRO I ----------------------------------------------------------- 

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

QUADRO I       custos (C)     

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

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

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

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

 - Granito (calçada a cubos)   4   13,08 52,32 €/m 

 - Granito (calçada à portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

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

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou blocos 

de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

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

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE 

ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

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

                

  C -custo das obras existentes na 

via pública / m         108,05   €/m 

  m - frente do terreno que 

confronta com a via pública         18   

                

  Moradia unifamiliar              

  

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º              

  T = C x m x 0,25       T = 486,23   € 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 2 
Para habitação unifamiliar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2 1 77,90 € 77,90 € 

b) 
 De 251 m2 a 500 m2 0 89,05 € 0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,25 

€ 
0,00 € 

Art. 76, 

N.6 Vistoria 
 55,60 € 55,60 € 

  TOTAL      

133,50 

€ 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 486,23 € + 133,50 € = 619,73 € ------- 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 26 de Novembro de 2020 --------------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 03/12/2020: 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 
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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 09/12/2020    ---------------------------------------------

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. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E 

SERVIÇOS – ESTRADA NACIONAL 2 – VIDAGO – ARMINDA ALVES MORAIS BRAZ – 

PROCESSO Nº. 496/20 – INFORMAÇÃO Nº. 2092/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 09/12/2020. -------------------------- 

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 2563/20, referente ao processo n.º 

496/20, a Sr.ª Arminda Alves Morais Braz- cabeça de casal da herança, 

representado neste ato, pela cabeça de casal, Sr.º Júlio Carolino 

Alves Braz, apresenta elementos, relativos a um pedido, com vista à 

aprovação de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, 

na legalização das obras de ampliação7 de um edifício de habitação 

unifamiliar e “estabelecimento de restauração e bebidas”, com alvará 

de licença n.º 454/72, sito, na Estrada Nacional 2 - Vidago, União das 

freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras 

no concelho de Chaves. ---------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano, tem a área total de 120,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 491 e descrito na conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 347/19901010, da freguesia de Vidago. ------------- 

1.3 - De acordo com a Caderneta Predial urbana, o prédio tem a área 

total de 177,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 1728 da União 

das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras. ------------------------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Licença para obras n.º 454/72, para “construção de uma casa de 

r/chão e andar, com a área de 266,00 m2”. -------------------------- 

2.2- Alvará de Licença sanitária N.º 21/73, para “café, bar e 

restaurante”. ------------------------------------------------------ 

2.3- Ao abrigo do processo administrativo 496/20, o requerente, 

solicitou uma vistoria ao imóvel, com vista á emissão do alvará de 

autorização de utilização, a qual, foi objeto de indeferimento, pelo 

facto de não ter sido cumprido o projeto licenciado. ---------------- 

 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: ---------------------------------------- 

                                                           
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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- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra; ---------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000; --------------------------- 

- 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; -------------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; -------------------------- 

- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

escala de 1: 200; --------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; --------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ----------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos; --------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ----------------------------------------- 

- Certificado energético; ------------------------------------------ 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Fatura do telefone; ----------------------------------------------- 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de estabilidade; ------------------------ 

- Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água e 

drenagem de águas residuais; ---------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais; ----------- 

- Termo de responsabilidade do projeto acústico; -------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de infraestrutura de 

telecomunicações; -------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Calendarização da obra; ------------------------------------------- 

- Estimativa Orçamental; -------------------------------------------- 

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 60 B, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 

1 – espaço Urbano e Urbanizável, categoria 1.2 – Vila de Vidago. ----

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. ---------------------------

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O presente pedido diz respeito, á legalização das obras de 

ampliação de um edifício de habitação unifamiliar e “estabelecimento 
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de restauração e bebidas”, mantendo o uso do r/chão, para “serviços”. 

O edifício preconiza, uma área bruta de construção de 430,78 m2, 

distribuídos, pelo r/chão, andar e sótão. --------------------------- 

5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2020-10-29, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”33/2020”, que se anexa a esta informação e cujo teor foi dado a 

conhecer ao requerente, através da Informação/Proposta n.º 

1919/SCOU/2020, sob a qual recaiu despacho superior datado de 09 de 

Novembro de 2020. --------------------------------------------------- 

5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de ser 

necessário levar a efeito obras de correção e adaptação no edifício 

de habitação unifamiliar e serviços. -------------------------------- 

5.4 - A requerente através do requerimento n.º 2563/20, datado de 23 

de Novembro de 2020, apresenta elementos e soluções, por forma a 

ultrapassar, as considerações vertidas no auto de vistoria 

n.º”33/2020, designadamente: pintura interior do fogo e colocação de 

grades nas janelas existentes no sótão, no alçado lateral esquerdo do 

edifício. ---------------------------------------------------------- 

5.5- A edificação situa-se, no núcleo do aglomerado de Vidago, tendo 

resultado da vistoria realizada, para efeitos de legalizações de 

operações urbanísticas, que a edificação se integra no meio em que se 

insere, onde a moda da cércea na frente urbana é de r/chão e andar. -  

5.6- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a 

manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o 

disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------- 

5.7- A edificação destina-se habitação unifamiliar e serviços, o que 

se enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem 

já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

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 

219,16 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 

651,62 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 870,78 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I. ----------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 
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não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ------------------------------ 

8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, na construção 

de um edifício destinado “habitação unifamiliar e serviços”, 

compagina-se com os afastamentos existentes e a manter na envolvente 

imediata, os alinhamentos e recuos à via pública com a qual confronta 

e a moda da cércea. Neste sentido, pode -se concluir que projeto em 

causa respeita as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos 

no artigo 19.º da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª 

série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. 

8.3- Constatando-se, que há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação no edifício, objeto de pedido de legalização 

das obras de ampliação, levadas a efeito, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio e que é apresentada, uma 

calendarização de trabalhos, necessários, para levar a efeito, as 

obras, que visam corrigir o imóvel, de forma a cumprir algumas normas 

legais e regulamentares, melhorias estéticas e funcionais, para o uso 

pretendido- “habitação unifamiliar e serviços”. -------------------- 

8.4 - A edificação é servida por arruamento público, pavimentado a 

betuminoso e possui ligação á rede pública de água e esgotos. ------- 

8.5- 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, o 

requerente ficará vinculado, a apresentar a Certidão atrás referida, 

aquando da apresentação do subsequente pedido de emissão de 

autorização de utilização. ------------------------------------------ 

8.6- Assim, pelo facto de haver, obras de correção a serem levadas a 

efeito, o titulo a emitir será o alvará de licença especial de 

legalização, conforme previsto no n.º4, do artigo 73.º-C, do RMUE. --

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A, do RJUE e 

artigo 73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir, o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a 

que se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais, que permitem o licenciamento das mesmas. ---------

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação do edifício de “habitação 

unifamiliar e serviços”, e face as obras de correção, que o requerente 

se propõe levar a efeito, o título a emitir será, o alvará de licença 

especial de legalização. -------------------------------------------

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 ------------- 

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- “Habitação e Serviços”, com aumento de área de 164,78 m2; --------- 

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

QUADRO III           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,27 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

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

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

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,39 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,29 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,27 0,27   

REDE DE ESGOTOS   1 0,38 0,38   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 0,52 0,52   

        

  
C - custo das obras existentes na via pública   1,33     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   164,78 m2 

        

  

Ampliação de edifícios de habitação, 

comércio, serviços e indústria      

   - n.º 4 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 219,16   € 

 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 TÍTULO (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 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês  1 12,20€ 12,20 € 

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

adicional 
164,78m2 3,30€ 

543,77 

€ 

Art. 76, 

n.6   Vistoria 
 55,70€ 55,70 € 

  TOTAL      

651,62 

€ 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 219,16 € + 651,62 € = 870,78 € ----- 

À Consideração Superior, ------------------------------------------ 

Chaves, 09 de Dezembro de 2020 ------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO    

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 09/12/2020: 

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 14/12/2020    ---------------------------------------------

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. SOLICITA INFORMAÇÃO PRÉVIA DE OBRA DE EDIFICAÇÃO – NOZELO – 

OUTEIRO SECO – LUÍS MANUEL GIGANTE MORAIS – PROCESSO Nº. 566/20 – 

INFORMAÇÃO Nº. 2077/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA DA SRª ENGENHEIRA VITÓRIA ALMEIDA, DATADA DE 

03/12/2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1 O pedido de informação prévia reporta-se à viabilidade de 

“construção de moradia unifamiliar”, a implantar no prédio a seguir 

identificado, em área abrangida por PDM, nos termos do nº 1, do artigo 

14º, do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, consagrado no DL 

555/99 de 09/09 e ulteriores alterações, RJUE, sito em Nozelo, 

freguesia de Outeiro Seco, concelho de Chaves. ---------------------- 

1.2. Na sequência da informação/proposta n.º 2164/SCOU/2020, exarada 

em16/10/2020, foram os rececionados os pareceres das seguintes 

unidades orgânicas: ------------------------------------------------- 

1. A Divisão de Projetos e Mobilidade (DPM) emitiu parecer favorável, 

contudo deverá ser assegurado o expresso em parecer 

(informação/proposta n.º 267/DPM/2020, datada de 19/10/2020, em anexo 

á presente informação); --------------------------------------------- 

2. A Divisão de Ambiente (DA) emitiu parecer favorável condicionado 

ao prolongamento das infraestruturas hidráulicas em virtude de as 

mesmas estarem localizadas a aproximadamente a 77m do local em causa 

de acordo com o expresso em parecer (informação de 05/11/2020, em 

anexo à presente informação); --------------------------------------- 

3. O Sector Planeamento Urbanístico (SPU), afeto à Divisão de 

Ordenamento do Território e Gestão Urbanística, emitiu parecer 

desfavorável nos termos da informação/proposta n.º34/SPU/2020, 

proferida em 16/11/2020, “por violar normas legais e regulamentares 

em matéria de segurança contra incêndios em edifícios e implicar, para 

o município, a construção e a manutenção de redes de abastecimento de 

água e de saneamento, atualmente inexistentes no troço do arruamento 

que confronta com o prédio o me causa” (em anexo á presente 

informação). ------------------------------------------------------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------ 

2.1 A pretensão incide sobre o prédio urbano, situado em Nozelo, 

composto de terreno para construção, com uma área total de 11 573m2 e 

área descoberta de 11 573 m2, da freguesia Outeiro Seco, registado na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves, sob o número 4602/20200624 

e inscrito na matriz urbana da referida freguesia sob o artigo n.º 

3285- P e tem as seguintes confrontações: a Norte com Manuel de Jesus 

Fernandes; a nascente com Fátima da Conceição Silva Lopes, Luís Gigante 

Manuel Pereira Rio e outros; a sul com Guilhermino Lameiras Nóbrega e 

outros e a Poente com caminho público e Manuel de Jesus Fernandes. 

Pela apresentação n. º1409, de 2020/06/24, foi registada a aquisição 

do mesmo, a favor de Luís Manuel Gigante Morais e Maria de Lurdes 

Tenreiro da Graça Morais, ora requerentes, por compra. -------------- 

2.2 O terreno tem um ónus de não fracionamento, pelo prazo de 10 anos 

a contar de 2020/06/18, ato esse registado a 2020/06/24. ------------ 

3. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 



                                                                F. 150 

                                                                  _____________________ 

 
3.1 Como antecedentes à presente pretensão, regista-se em Arquivo 

Municipal, o processo n.º 259/20, em nome de Fátima da Conceição Silva 

Lopes e outro, relativo a uma operação de destaque, da qual resultaram 

duas parcelas – a destacada e a restante, com as áreas de 11573,00m2 

e 20674,00m2, respetivamente. --------------------------------------- 

3.2 O terreno em causa é a parcela destacada da aludida operação de 

destaque. ---------------------------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NA LEGISLAÇÃO ---------------------------- 

4.1. Enquadramento nos instrumentos de planeamento Territorial: ----- 

Da análise do enquadramento no PDM, relativo ao citado pedido, cabe 

informar que o terreno em questão, localiza-se em área classificada 

como Espaços Urbanos e urbanizáveis, classe 1, da categoria 1.1 - 

cidade de Chaves (segundo as Cartas de Ordenamentos34-A e 34-B). ---- 

4.2. Enquadramento do pedido em servidões e/ou restrições de utilidade 

pública: ----------------------------------------------------------- 

De referir que face ao “Estudo da Circular Interna”, sobre a parcela 

em análise impende uma servidão administrativa da rede viária (a 

pretensão foi objeto de parecer técnico da DPM). -------------------- 

4.3 Enquadramento no Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação (18), RMUE: --------------------------------------------- 

Tratando-se de um pedido de informação prévia de obras de edificação, 

consubstanciada, na viabilidade de construção de uma moradia 

unifamiliar, a pretensão enquadra-se no artigo 21.º do RMUE sob a 

epígrafe “Condicionantes gerais urbanísticas e arquitetónicas”, isto 

é, do ponto de vista urbano deverá estar salvaguardada a 

compatibilidade da mesma com a envolvente (sobre a pretensão a SPU 

emitiu parecer desfavorável). --------------------------------------- 

5. ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------------------------- 

Urbanisticamente a área caracteriza-se pela ausência de 

infraestruturas, de abastecimento de água e de saneamento. ---------- 

Acresce que a operação urbanística em causa não cumpre as condições 

particulares estabelecidas no n.º1, do artigo 4.º do Regulamento 

Técnico de Segurança Contra Incendio em Edifícios (aprovado pela 

Portaria n.º 1532/2008, de 29/12, com as alterações introduzidas pela 

portaria n.º135/2020, de 02/06, de acordo com o preconizado no Regime 

Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios (SCIE), aprovado 

pelo DL n.º 220/2008, de 12/11 , alterado e republicado pelo DL 

n.º224/2015, de 09/10, nomeadamente no referente às condições 

exteriores comuns, às condições de comportamento ao fogo, isolamento 

e proteção, às condições de evacuação, às condições das instalações 

técnicas, às condições dos equipamentos e sistemas de segurança e às 

condições de autoproteção). ----------------------------------------- 

6. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Assim sendo, e por se considerar que a proposta em causa viola normas 

legais e regulamentares em matéria de segurança Contra Incêndios em 

Edifícios e em termos de ordenamento, uma vez que implica para o 

município, a construção e manutenção de redes de abastecimento de água 

e de saneamento atualmente inexistentes no troço do arruamento que 

confronta com o prédio em causa, emite-se parecer técnico desfavorável 

ao presente pedido, sendo o mesmo passível de ser indeferido, ao abrigo 

da alínea a), do n.º 1, da alínea b), do n.º2 e do n.º5, do artigo 24º 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual versão, 

                                                           
8 publicado em Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro 

de 2015, através do regulamento n.º732/2015 ------------------------- 
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devendo ser concedida audiência prévia dos interessados, de acordo com 

o previsto no artigo 121.º e seguintes, do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo DL n.º 4/2015 de 7 de janeiro. -------- 

Em anexo: Parecer da DPM, Parecer da DA e Parecer da SPU ------------ 

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

Chaves, 03 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO    

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 03/12/2020: 

Visto. Atenta aos fundamentos de facto e de direito enunciados no 

presente documento, sou a propor que seja superiormente proferido 

competente despacho, no sentido de a Câmara vir a adotar uma 

deliberação conducente à emissão de um projeto de decisão 

administrativa consubstanciando uma informação desfavorável ao pedido 

de informação prévia em causa. -------------------------------------- 

Neste contexto e após adoção do projeto de decisão antes proposto, 

dever – se – à notificar o requerente, nos termos e para os efeitos 

do preceituado no artigo 121º e seguintes, do Código de Procedimento 

Administrativo, para, querendo, vir a processo, num prazo de 10 dias, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável da decisão acima 

enunciada. --------------------------------------------------------- 

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

DATADO DE 09/12/2020    ---------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. PARECER DO MUNICÍPIO DE CHAVES NO ÂMBITO DA DISCUSSÃO PÚBLICA DO 

PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE ZONAS INUDÁVEIS E DE 

RISCOS DE INUNDAÇÕES DAS ZONAS CLASSIFICADAS COMO ÁREAS DE RISCO 

POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDAÇÃO – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, 

IP – PROCESSO Nº 468/20 – INFORMAÇÃO Nº. 39/SPU/2020 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ARQUITETA ANA 

ISABEL AUGUSTO, DATADA DE 10/12/2020. ------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------  

1.1. Através de mensagem de correio eletrónico dirigida pela equipa 

responsável pela revisão do PDM de Chaves no pretérito dia 12 e 

novembro à subscritora desta informação, cuja cópia se anexa para o 

devido conhecimento, foi comunicado o decurso do período de consulta 

pública, entre os dias 11 de novembro e 12 de dezembro, dos documentos 

da 2.ª fase do 2.º ciclo de planeamento da gestão dos riscos de 

inundações, relativa à produção de cartografia sobre as Áreas de Risco 

Potencial Significativo de Inundação (abreviadamente designadas por 

ARPSI), da Região Hidrográfica do Minho e Lima 

(RH1), da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2) 

e da Região Hidrográfica do Douro (RH3). ---------------------------- 

1.2. Para o efeito, foi elaborada cartografia de zonas inundáveis e 

de risco de inundações para 63 ARPSI identificadas no território 

nacional, destacando-se, dentro das 10 ARPSI identificadas na Região 

Hidrográfica do Douro – três de origem costeira e sete de origem 

fluvial – a ARPSI transfronteiriça identificada em Chaves, no Rio 

Tâmega, com o código «PTRH3Tamega02», decorrente da interação entre 

as entidades oficiais de Portugal e de Espanha. --------------------- 

https://sniamb.apambiente.pt/content/diretiva60ce2007-2%C2%BA-ciclo
https://sniamb.apambiente.pt/content/diretiva60ce2007-2%C2%BA-ciclo
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1.3. A cartografia das zonas inundáveis e de riscos de inundações foi 

colocada à participação pública no portal Participa RH1, RH2 e RH3 e 

no portal da APA. A disponibilização destas cartas visa permitir o 

conhecimento da perigosidade da inundação e das respetivas 

consequências para a população, o ambiente, as atividades económicas 

e o património, quando ocupam as áreas identificadas nesta 

cartografia. ------------------------------------------------------- 

1.4. Nesta sequência, a presente informação ter por objeto a análise 

e emissão de parecer sobre os documentos da 2.ª fase do 2.º ciclo 

de planeamento da gestão dos riscos de inundações, relativa à produção 

de cartografia sobre a ARPSI transfronteiriça identificada em Chaves, 

no Rio Tâmega, com o código «PTRH3Tamega02», inserida 

na Região Hidrográfica do Douro, cujo prazo para a respetiva pronúncia 

termina no dia 12 de dezembro. -------------------------------------- 

1. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. A Diretiva da Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações (DAGRI) – 

Diretiva n.º 2007/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 

de outubro de 2007 – surgiu no seguimento da magnitude de diversas 

inundações ocorridas na primeira década do século XXI, bem como dos 

seus efeitos graves para as populações e as atividades económicas 

europeias, tendo como objetivo reduzir o risco das consequências 

prejudiciais das inundações. Esta Diretiva estabelece que “A fim de 

dispor de um instrumento de informação eficaz, bem como de uma base 

valiosa para estabelecer prioridades e para tomar decisões técnicas, 

financeiras e políticas ulteriores em matéria de gestão de riscos de 

inundações, é necessário prever a elaboração de cartas de zonas 

inundáveis e de cartas de riscos de inundações indicativas das 

potenciais consequências prejudiciais associadas a diferentes cenários 

de inundações, incluindo informações sobre fontes potenciais de 

poluição ambiental resultante das inundações.” ----------------------  

2.2. A DAGRI foi transposta para o direito nacional através do 

Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro e determinou como principal 

instrumento de gestão dos riscos de inundação, a elaboração de Planos 

de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI), para ciclos de seis anos, 

centrados na prevenção, proteção, preparação e previsão destes 

fenómenos, em estreita articulação com os Planos de Gestão das Regiões 

Hidrográficas (PGRH). Em 2016 foram aprovados os planos do 1.º ciclo 

em vigor até dezembro de 2021. Em 2018 iniciaram-se os trabalhos de 

preparação do 2.º ciclo, com revisão e atualização da avaliação 

preliminar dos riscos de inundações, estando neste momento a decorrer 

a 2.ª fase, que inclui a elaboração da respetiva cartografia de risco. 

2.3. Os PGRI do 1.º ciclo foram aprovados em 2016 pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 20 de setembro, retificada e 

republicada através da Declaração de Retificação n.º 22-A/2016, de 18 

novembro, tendo sido identificadas 3 ARPSI, que tiveram por base os 

eventos ocorridos até dezembro de 2011. -----------------------------  

2.4. Estes programas setoriais devem ser revistos a cada seis anos, 

pelo que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 46.º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) aprovado pelo 

DL n.º 80/2015, de 14 de maio e do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 115 

/2010, de 23 de outubro, foi estabelecida a necessidade da sua revisão 

para o período 2022-2027, através do Despacho n.º 11954/2018, de 12 

de dezembro. -------------------------------------------------------- 

2.5. No 1.º ciclo de implementação da DAGRI, as zonas inundadas 

delimitadas consistiram em zonas de inundação associadas apenas a 

cheias de origem fluvial/pluvial. Já neste 2.º ciclo de implementação 

https://participa.pt/pt/consulta/?loadP=6598
https://participa.pt/pt/consulta/?loadP=6599
https://participa.pt/pt/consulta/?loadP=6600
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=1250
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da Diretiva, surgem também identificadas zonas de inundação associadas 

a cheias de origem costeira. ---------------------------------------- 

2.6. No mapa seguinte estão representadas, com cores distintas, as 

áreas inundáveis da ARPSI Chaves para o período de retorno de T=100 

anos, para o 1.º e 2.º ciclos. Face aos eventos de inundação ocorridos 

no período em análise, no concelho de Chaves, a área inundável 

determinada no 1.º ciclo teve alteração dos limites de montante, tendo 

sido prolongada até à fronteira com Espanha, o que resultou num aumento 

considerável da área inundável. Em sede de participação pública dos 

documentos referentes ao 1.º ciclo de planeamento do PGRI, este 

município já tinha contestado a delimitação, diga-se, imprecisa, da 

área inundável, a qual apresentava um corte abrupto em plena Veiga de 

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

 
2.7. De salientar que o conteúdo destes programas deve ser vertido 

para os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), para a 

delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) e para os Planos 

Municipais de Emergência e Proteção Civil (PMEPC), nos termos 

previstos no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 115/2010 de 22 de outubro, 

com vista a assegurar a compatibilização do sistema de gestão 

territorial. ------------------------------------------------------- 

2.8. Os documentos disponibilizados para a consulta pública são 

constituídos por relatórios técnicos (com a metodologia prosseguida e 

os resultados obtidos), fichas de caracterização de cada uma das ARPSI 

identificadas e as seguintes plataformas de visualização: ----------- 

a) formulário online sobre as inundações em cada região 

hidrográfica; ------------------------------------------------------ 

b) visualizador geográfico que permite a consulta das ARPSI de forma 

interativa; -------------------------------------------------------- 

c) gráficos dinâmicos dos impactes sobre as atividades económicas.  

2.9. Em 24 de novembro, entre as 15h00 e as 17h00, a APA promoveu a 

realização de uma sessão de Participação Pública sobre as “Cartas de 

Zonas Inundáveis e Cartas de Riscos de Inundações na Região 

Hidrográfica Douro (RH3)” através da plataforma Zoom, na qual 

participou a subscritora da presente informação. -------------------- 

2.10. No decurso da sessão mencionada foram apresentados 

o GeoPortal com a cartografia das Zonas Inundáveis e de Riscos de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-ot8pzAlkjx-_NwD8FPTCkIoPqBJmQqWh5Wo-TWTX6iy4eA/viewform
https://sniamb.apambiente.pt/content/diretiva60ce2007-2%25C2%25BA-ciclo
https://insights.arcgis.com/#/view/eb42f6a800f84f0cb45b9eade56b0249
https://sniamb.apambiente.pt/content/diretiva60ce2007-2%25C2%25BA-ciclo
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Inundação e o Dashboard com gráficos dinâmicos dos impactes sobre as 

atividades económicas. No âmbito da Participação Pública a decorrer, 

a APA convidou todos os potenciais interessados a responder ao 

questionário “Cartas de Zonas Inundáveis e de Riscos de Inundações no 

âmbito da Diretiva Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações” através 

de uma hiperligação disponibilizada para o efeito. ------------------ 

2. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLOCADOS EM CONSULTA PÚBLICA ------- 

3.1. O documento designado por «Relatório 1 – Cartografia de zonas 

inundáveis de risco de inundação. Metodologia e Resultados» reporta-

se aos estudos para a Modelação de Previsão de Cheias em Áreas de 

Risco Potencial Significativo de Inundações (ARPSI) e tem como 

objetivo a elaboração de cartografia específica sobre risco de 

inundação com base no desenvolvimento de estudos especializados de 

modelação hidrológica e hidráulica das cheias, das áreas classificadas 

como ARPSI. --------------------------------------------------------- 

3.2. Integra os Relatórios Finais sobre a cartografia de áreas 

inundáveis e a cartografia de risco das 63 ARPSI identificadas no 

território nacional, para os períodos de retorno de 20, 100 e 1000 

anos nas zonas de inundação associadas a cheias de origem 

fluvial/pluvial e para o período de retorno de 100 anos nas zonas de 

inundação associadas a cheias de origem costeira. Descreve, ainda, as 

metodologias de desenvolvimento dos trabalhos, as abordagens e 

condicionantes específicas para cada uma das ARPSI em estudo e os 

resultados das modelações efetuadas. -------------------------------- 

3.3. Este estudo está organizado por capítulos especificamente 

dedicados: --------------------------------------------------------- 

a) Ao seu âmbito e objetivos; ------------------------------------ 

b) À descrição das metodologias adotadas no desenvolvimento dos 

trabalhos, bem como a abordagem às componentes hidrológica e 

hidráulica para cada uma das ARPSI em estudo; ----------------------- 

c) Às cheias de origem pluvial e fluvial, aos pressupostos das 

modelações hidrológica e hidráulica, aos resultados obtidos e à sua 

validação; --------------------------------------------------------- 

d) À descrição detalhada das metodologias associadas à cartografia 

das cheias de origem costeira; -------------------------------------- 

e) À análise do risco e elementos expostos. ---------------------- 

3.4. A cartografia de zonas inundáveis disponibilizada no GeoPortal é 

dividida em três componentes: ---------------------------------------  

• Cartas de Zonas Inundáveis – apresentadas em dois desenhos por 

ARPSI, um para a Altura do Escoamento, onde se representam os três 

períodos de retorno estudados (T20, T100 e T1000), e outro para a 

Velocidade do Escoamento, onde também são representados os três 

períodos de retorno; ------------------------------------------------ 

• Cartas de Risco – compostas por três desenhos distintos, cada um 

representa um tema nos três períodos de retorno em estudo, 

designadamente a Perigosidade, a Consequência e o Risco; ------------ 

• Carta de Áreas Inundadas e de Elementos Expostos é composta por 

um único desenho que apresenta num mapa as áreas inundadas sobrepostas 

nos diferentes períodos de retorno e com os Elementos Expostos afetados 

pela cheia. --------------------------------------------------------- 

3.5. Para melhor entendimento das matérias objeto de análise são 

apresentados os seguintes documentos em anexo à presente informação: 

a) Ficha de caracterização da ARPSI transfronteiriça 

«PTRH3Tamega02»; --------------------------------------------------- 

b) Quadro resumo sobre as componentes dos modelos hidrológico e 

hidráulico aplicados a esta ARPSI; ------------------------------------ 

https://insights.arcgis.com/#/view/06c71c81b48f46ccae0284a8543e2b12
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c) Extratos dos gráficos dinâmicos (Dashboard) da ARPSI 

transfronteiriça; ----------------------------------------------------- 

d) Extratos da cartografia disponibilizada no GeoPortal da APA para 

um período de retorno de 100 anos para a ARPSI transfronteiriça 

PTRH3Tamega02 (área de inundação, risco, perigosidade, consequência, 

profundidade, velocidade e elementos expostos). --------------------- 

3.6. De referir que este município colaborou com a APA na 

disponibilização da cartografia topográfica vetorial homologada à 

escala 1:10.000. No entanto, a APA não disponibilizou a cartografia 

vetorial produzida no âmbito dos estudos em análise à equipa 

responsável pela revisão do PDM de Chaves, cuja solicitação foi 

efetuada através da Divisão do Douro Interior da ARH-Norte. --------- 

3.7. No âmbito do procedimento de revisão do PDM de Chaves, está a 

decorrer, em paralelo, a delimitação da REN a nível municipal, a qual 

inclui a tipologia «Zonas Ameaçadas pelas Cheias» (abreviadamente 

designado por ZAC) integrada no sistema «Áreas de prevenção de riscos 

naturais». Neste sentido, à equipa responsável pela elaboração do 

plano, que também marcou presença na sessão pública realizada no 

pretérito dia 27 de novembro, foram solicitados comentários sobre as 

seguintes questões: ------------------------------------------------- 

i.  As principais diferenças entre a cartografia mencionada (da 

autoria da APA) e a das Zonas Ameaçadas pelas Cheias (ZAC) elaboradas 

no âmbito da delimitação da REN Bruta de Chaves; ---------------------- 

ii. A pertinência e/ou a existência de eventuais erros grosseiros na 
produção da cartografia da ARPSI transfronteiriça de Chaves; ---------- 

iii. Principais impactes desta cartografia em termos da classificação e 
da qualificação do solo prevista na revisão do PDM; ------------------- 

iv. Outros comentários considerados convenientes. ------------------- 
3.8. Em resposta a este pedido, a equipa apresentou os seguintes 

comentários, para cada uma das questões mencionadas: ---------------- 

Questão i. ---------------------------------------------------------- 

• Na delimitação da REN de Chaves considerou-se como “Zona Ameaçada 

pelas Cheias” a constante no PGRI de 2016, posteriormente aferida 

tendo em conta a nova delimitação apresentada para a ARPSI de Chaves, 

atualmente em discussão pública. ------------------------------------ 

• As diferenças existentes decorrem do ajuste que se fez, atendendo 

ao modelo digital do terreno decorrente da cartografia do PDM, à escala 

1:10.000, eliminando as incongruências detetadas. ------------------- 

• Por outro lado, eliminaram-se “ilhas”, que não se justificam e, 

sempre que possível, sem desvios significativos das cotas de cheia de 

referência, procurou-se que os limites da ZAC coincidissem com 

ocorrências físicas identificáveis no terreno e, obviamente, 

correspondendo a linhas regulares. ----------------------------------  

• Não tendo a ARH/APA disponibilizado formato vetorial da 

delimitação das zonas inundáveis, utilizaram-se apenas as imagens 

disponíveis. ------------------------------------------------------- 

Questão ii. --------------------------------------------------------- 

• A delimitação da zona inundável da ARPSI de Chaves não foi 

ajustada ao modelo digital do terreno decorrente da cartografia do PDM 

e evidencia incongruências e imprecisões, nomeadamente: ------------- 

- Não foram eliminados os pixéis dos contornos da zona inundável; --- 

- Criação de “ilhas” não incluídas zona inundável, sem qualquer 

justificação; ------------------------------------------------------ 

• A imagem seguinte (extrato da zona inundável delimitada para a 

T100 anos) ilustra algumas das imprecisões referidas. --------------- 
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Questão iii. -------------------------------------------------------- 

• A classificação do solo constante da proposta de revisão do PDM, 

em particular a delimitação dos “perímetros urbanos” foi feita 

atendendo aos critérios constantes no RJIGT e regulamentação 

associada, independentemente das zonas inundáveis, até porque 

respeitam a áreas urbanas consolidadas. A exceção é a área de 

intervenção do Plano de Pormenor da Fonte do Leite, cuja execução pode 

ficar comprometida nos solos urbanos integrados em zona inundável. -- 

• A imagem seguinte ilustra a zona ameaçada pelas cheias 

(representada por uma trama de linhas horizontais azuis), conforme 

consta da 5.ª versão da REN, em apreciação pela CCDR-N e APA, 

sobreposta ao ordenamento concelhio proposto. ----------------------- 

• Os solos rústicos estão integrados em Espaços Agrícolas e Espaços 

Naturais, predominando os primeiros, correspondentes a solos de 

elevada aptidão agrícola (RAN) e de regadio. ------------------------ 

• Como se verifica existem áreas consideráveis de solo urbano 

(espaços centrais, espaços urbanos de baixa densidade, espaços verdes 

de utilização coletiva) sobrepostas à condicionante “Zonas 

inundáveis”, sendo que o uso e transformação do solo nestes espaços 

urbanos terá que compatibilizar-se com o regime geral aplicável às 

zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias e com o regime da REN 

(tipologia de Zonas Ameaçadas pelas Cheias), caso não venha a ser 

aceite a sua exclusão desta. ---------------------------------------- 
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Questão iii. -------------------------------------------------------- 

• No âmbito da discussão pública em curso deve exigir-se à APA a 

aceitação da delimitação da zona inundável constante da proposta de 
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REN de Chaves, que elimina as incongruências existentes na proposta 

do PGRI e se adapta ao modelo digital do terreno da escala 1:10.000. 

• Caso a APA não aceite esta delimitação terá que esclarecer quem, 

quando e com que critérios será feita essa adaptação à cartografia do 

PDM e de que forma tal se compatibiliza com os prazos estabelecidos 

para a conclusão deste IGT. -----------------------------------------  

• O que a Câmara Municipal de Chaves não pode aceitar é a integração 

no PDM e na REN concelhia, da delimitação das zonas inundáveis 

constantes do PGRI de 2016 ou na versão atualmente em discussão pública 

sem adaptação à escala do PDM. Tal motivaria grandes dificuldades na 

gestão do território, em particular nos contornos da zona inundável. 

3.9. Concordando com as considerações expostas pela equipa do PDM de 

Chaves, estes serviços acrescentam que a cartografia das áreas 

inundáveis e de riscos de inundações produzida pela APA não teve em 

consideração alguns obstáculos existentes no solo, sobretudo nas zonas 

urbanas, tais como edifícios, vias, pontes ou outras estruturas 

edificadas (o que implicaria o recuo no perímetro/extensão daquelas 

áreas), facto que interfere com os resultados obtidos ao nível dos 

riscos, perigosidade e respetivas consequências potenciais para a 

saúde humana, o ambiente, o património cultural e as atividades 

económicas, bem como para a gestão urbanística do território. -------  

3.10. Através da observação das imagens seguintes (que contêm extratos 

da proposta da zona inundável da APA para um período de retorno de 100 

anos no núcleo central da cidade e na zona da Veiga de Chaves), poderão 

verificar-se alguns erros grosseiros e imprecisões na delimitação de 

zonas inundáveis e de riscos de inundações, em algumas áreas que nunca 

foram inundadas nem se consideram passíveis de inundação devido à 

existência de edifícios, pontes, vias, taludes, aterros, muros, 

muralhas (Baluarte do Cavaleiro) e outros obstáculos existentes na 

área urbana. --------------------------------------------------------  

(Núcleo central da cidade) ------------------------------------------ 
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(Veiga de Chaves) --------------------------------------------------- 

3.11. No caso da segunda imagem, referente à Veiga de Chaves, assinala-

se uma situação em particular (assinalada por uma circunferência 

vermelha), onde está representada uma área inundável em forma de anel 

sobre um vasto terreno agrícola sem qualquer elemento físico 

identificável no local que justifique tal delimitação. -------------- 

3.12. Considera-se, face ao exposto, que a cartografia de zonas 

inundáveis e de riscos de inundações apresentada pela APA no âmbito 

da revisão do PGRI para a RH3 (2.º ciclo de planeamento – 2022-2027) 

corresponde, ainda, a uma delimitação bruta. ------------------------ 

3.13. Neste sentido, julga-se indispensável que a mesma venha a ser 

objeto de ajustamento e reavaliação em estreita colaboração com este 

município e complementada com trabalho de campo, tendo em vista 

alcançar uma cartografia mais realista e adaptada aos contextos urbano 

e rústico de facto existentes e de forma a que tal cartografia não 

venha a prejudicar o desenvolvimento económico e social do território 

afetado por esta ARPSI, devido às interdições, restrições ou outras 

normas que venham a ser estabelecidas no PGRI, as quais serão 

obrigatória e subsequentemente transpostas para os planos municipais 

de ordenamento do território – vinculativos para os particulares e 

administração – e para os planos municipais de emergência e proteção 

civil e, por conseguinte, possam vir a condicionar a ocupação, o uso 

e a transformação do solo. ------------------------------------------ 

3.14. Estando em fase de conclusão a revisão do PDM de Chaves (incluindo 

a delimitação da REN a nível municipal, sob o acompanhamento da CCDR-

N e da APA/ARH-Norte) e em vigor o novo do Plano Municipal de 

Emergência e Proteção Civil de Chaves (publicitado em Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 226/2020, de 19-11-2020, através do Aviso 

n.º 18877/2020), reitera-se, mais uma vez, que deverá haver maior 

cooperação entre as entidades responsáveis pela elaboração dos planos 

em causa através da troca de informações, da obtenção de sinergias e 

de benefícios comuns, tendo em vista a compatibilização e a 

harmonização da delimitação das Zonas Ameaçadas pela Cheias/Zonas 

Inundáveis e de Riscos de Inundações nesses três instrumentos de 

planeamento, com garantias de maior eficiência e eficácia dos 

resultados a obter. ------------------------------------------------- 



                                                                F. 160 

                                                                  _____________________ 

 
3.15. Finalmente, consultado o Serviço Municipal de Proteção Civil 

(SMPC) desta autarquia, através do Sr. Eng.º Sílvio Silva, foi-lhe 

comunicado o teor do presente parecer para o devido conhecimento e 

recolha de contributos, tendo o mesmo enviado, no dia 9 de dezembro, 

os comentários que seguidamente se transcrevem: --------------------- 

“Sobre o assunto cumpre-me informar que subscrevemos, na integra, o 

presente parecer, deixando à consideração as seguintes informações: 

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Chaves, já foi 

aprovado e publicitado em Diário da República, Aviso n.º 18877/2020 

de 19-11-2020, encontrando-se em vigor. ----------------------------- 

Em finais do ano de 2000 / início de 2001 registaram-se vários 

episódios de inundações no concelho de Chaves, sendo que a cheia de 

21-03-2001 foi a que atingiu a maior cota e área inundável. --------- 

Em 24 de Abril de 2001 foi aprovado, em reunião da câmara municipal, 

o plano de contingência Tâmega e a sua cartografia delimitou a área 

inundável, conforme mapa em anexo. ---------------------------------- 

O presente documento foi elaborado, 1 mês após as grandes cheias, e é 

lícito afirmar que os limites cartográficos da área inundável seja o 

mais ajustado à realidade concelhia. -------------------------------- 

Assim, e da comparação com os mapas em discussão informa-se: -------- 

A área inundável, margem direita, fica circunscrita pela avenida 5 de 

Outubro e avenida do Tâmega – Limite análogo no mapa em discussão 

pública e da carta do plano de contingência Tâmega. Mais se informa, 

que na proposta em discussão pública cartografou a área inundável 

causada pelo afluente do ribeiro de Sanjurge, sendo certo que na cheia 

de 2010 inundou a zona adjacente ao lar de Santa Marta – rua das Heras 

e área adjacente ao ribeiro validando a metodologia. ---------------- 

Na área inundável, margem esquerda, residem diferenças bastante 

significativas, no comparativo entre os limites da proposta em 

discussão pública e os limites apresentados na carta do plano de 

contingência. Na proposta em discussão pública os seus limites vão 

para além dos limites da cartografia do plano de contingência. ------ 

No entanto, tendo presente as cheias de 2010 e a de 2019, com cota 

muito inferior, à tratada para o período de 100 anos, informo que a 

cartografia em discussão apresenta bons resultados tendo presente o 

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

• A área inundada pelo Ribeiro de Samaiões, não cartografada no 

plano de contingência, teve uma área inundável próximo do apresentado 

na cartografia em discussão pública. A título de exemplo foi inundada 

a estrada de Samaiões na área adjacente à quinta da Lúcia. ---------- 

• A área envolvente à escola agrícola, ficou inundada bem como 

alguns terrenos agrícolas junto à Lage e Lage. ---------------------- 

Face ao exposto, e tendo presente que as cheias de 2010 e 2019 em nada 

se assemelharam à de 1909, ou à de 21-03-2001, estamos convictos que 

os limites apresentados na cartografia em discussão serão fiéis à 

realidade do concelho, com as devidas salvaguardas referenciadas no 

parecer do Setor de Planeamento Urbanístico.” ----------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito enunciadas, sou a propor que 

superiormente seja adotada a seguinte estratégia de atuação: 

a) Levar a presente informação ao conhecimento do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, para efeitos de apreciação e de sancionamento, tendo 

em vista a notificação imediata da entidade responsável pela 

elaboração dos documentos colocados a discussão pública – Agência 

Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) – em virtude da urgência decorrente 

do prazo estabelecido (até 12 de dezembro), salientando-se a 
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necessidade de esta entidade dever ponderar os contributos 

apresentados no presente parecer. ----------------------------------- 

b) Tendo em vista conferir eficácia ao Despacho que vier a ser 

praticado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, sou a sugerir que 

esta informação/proposta seja submetida à próxima reunião do órgão 

executivo municipal para efeitos de homologação, de forma a 

consubstanciar a posição do Município de Chaves nesta fase de 

elaboração das Cartas de Zonas Inundáveis e de Riscos de Inundações. 

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

Chaves, 10 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

a) Mensagem de correio eletrónico dirigida pela equipa responsável 

pela revisão do PDM de Chaves em 12-11-2020 a comunicar o período de 

participação pública em causa; --------------------------------------  

b) Ficha de caracterização da ARPSI transfronteiriça 

«PTRH3Tamega02»; --------------------------------------------------- 

c) Quadro resumo sobre as componentes dos modelos hidrológico e 

hidráulico aplicados a esta ARPSI; ------------------------------------ 

d) Extratos dos gráficos dinâmicos (Dashboard) da ARPSI 

transfronteiriça; ----------------------------------------------------- 

e) Extratos da cartografia disponibilizada no GeoPortal da APA para 

um período de retorno de 100 anos para a ARPSI transfronteiriça 

PTRH3Tamega02 (área de inundação, risco, perigosidade, consequência, 

profundidade, velocidade e elementos expostos); --------------------- 

f) Mapas anexos ao parecer emitido pelo Serviço Municipal de 

Proteção Civil em 09-12-2020. --------------------------------------- 

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

Chaves, 10 de Dezembro de 2020. -------------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 10/12/2020 - 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria pelo que merece a minha concordância. 

Assim, atenta aos fundamentos de facto e de direito enunciados no 

presente documento, sou a propor que superiormente seja proferida 

decisão conducente à homologação do preconizado na mesma, devendo de 

seguida, notificar – se a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) 

do seu conteúdo com urgência. --------------------------------------- 

Tendo em vista conferir eficácia ao Despacho que vier a ser praticado 

pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, sou a sugerir que esta 

informação/proposta seja submetida à próxima reunião do órgão 

executivo municipal para efeitos de homologação, de forma a 

consubstanciar a posição do Município de Chaves nesta fase de 

elaboração das Cartas de Zonas Inundáveis e de Riscos de Inundações.  

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

DATADO DE 11/12/2020 ----------------------------------------------- 

Aprovo a proposta infra nos termos em que se encontra formulada. 

Proceda – se conforme estratégia procedimental preconizada nesta 

informação técnica. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.10. PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CHAVES – PROPOSTA DE DECLARAÇÃO DE 

NÃO CADUCIDADE DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

DE CHAVES – MUNICÍPIO DE CHAVES – PROCESSO Nº. 136/16 – INFORMAÇÃO Nº. 

40/SPU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
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URBANÍSTICA, DA SRª. ARQUITETA ANA ISABEL AUGUSTO, DATADA DE 

14/12/2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA---------------------------- 

3.1. A presente informação visa levar ao conhecimento superior as 
razões de facto e de direito que justificam a declaração de não 

caducidade do procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal de 

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

3.2. A declaração de não caducidade do procedimento de revisão do 
plano é necessária uma vez não ser possível a sua conclusão no prazo 

determinado por deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião 

pública realizada no dia 30 de setembro de 2019, tendo por base a 

Informação/Proposta N.º 37/SPMOT/2019, de 23 de setembro, da Divisão 

de Gestão e Ordenamento do Território, consubstanciada no 

estabelecimento de uma prorrogação do prazo de conclusão do plano para 

o dia 13 de julho de 2020. ------------------------------------------ 

4. FUNDAMENTAÇÃO ---------------------------------------------------- 
4.1. Em conformidade com o disposto no n.º 6 do artigo 76.º do Regime 
Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) aprovado pelo 

DL n.º 80/2015, de 14 de maio, o prazo de elaboração dos planos 

municipais pode ser prorrogado, por uma única vez, por um período 

máximo igual ao previamente estabelecido. Este prazo não é meramente 

indicativo como estava previsto ao abrigo da anterior legislação, mas  

4.2. de cumprimento obrigatório, uma vez que apenas pode ser 

prorrogado por uma única vez e por um prazo máximo igual ao 

primeiramente fixado, tendo o seu incumprimento, como consequência, a 

caducidade do procedimento. ---------------------------------------- 

4.3. Para efeitos de cumprimento desta norma, foi obtida a deliberação 
mencionada no ponto 2 do capítulo anterior, tendo em consideração o 

quadro legal em vigor que fixou o limite temporal de 13 de julho de 

20209 para a conclusão dos procedimentos de atualização dos planos, 

por aplicação combinada das seguintes disposições legais: ----------- 

a) N.º 1 do artigo 78.º da Lei de Bases da Política Pública de Solos, 
Ordenamento do Território e Urbanismo, aprovada pela Lei n.º 31/2014, 

de 30 de maio, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 74/2017, 

de 16 de agosto, segundo o qual o conteúdo dos planos especiais de 

ordenamento do território em vigor deve ser transposto, nos termos da 

lei, para o plano diretor intermunicipal ou municipal e outros planos 

intermunicipais ou municipais aplicáveis à área abrangida pelos planos 

especiais, até 13 de julho de 2020; --------------------------------- 

b) N.os 5 e 6 do artigo 46.º da Lei de Bases mencionada, que estabelece 
que, a falta de iniciativa, por parte dos municípios, tendente a 

desencadear o procedimento de atualização do plano municipal implica 

a suspensão das normas do plano territorial intermunicipal ou 

municipal que deveriam ter sido alteradas, não podendo na área 

abrangida, haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que 

impliquem a alteração do uso do solo, enquanto durar a suspensão, 

assim como a rejeição de candidaturas de projetos a benefícios ou 

subsídios outorgados por entidades ou serviços públicos nacionais ou 

comunitários, bem como a não celebração de contratos-programa, até à 

regularização da situação; ------------------------------------------ 

c) Artigo 82.º da Lei de Bases citada, em articulação com o artigo 
199.º do RJIGT, que determinam que os planos municipais ou 

                                                           
1 Prazo que acabou por ser suspenso pelos motivos seguidamente 

expostos. ---------------------------------------------------------- 
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intermunicipais devem, no prazo máximo de 5 anos após a entrada em 

vigor deste último diploma, incluir as regras de classificação e 

qualificação previstas neste diploma, sob pena de suspensão das normas 

do plano territorial que deveriam ter sido alteradas, não podendo, na 

área abrangida e enquanto durar a suspensão, haver lugar à prática de 

quaisquer atos ou operações que impliquem a ocupação, uso e 

transformação do solo. ---------------------------------------------- 

4.4. O estabelecimento da prorrogação do prazo de conclusão do plano 
ficou, portanto, condicionado e limitado pela data máxima prevista nos 

diplomas mencionados (13-07-2020), embora já se estimasse que o mesmo 

poderia ser insuficiente para o efeito, devido à dificuldade em 

concluir alguns dossiês setoriais, nomeadamente, o relacionado com a 

delimitação da REN a nível municipal, bem como à situação de emergência 

de saúde pública de âmbito internacional causada pela doença COVID-

19. ---------------------------------------------------------------- 

4.5. Esta situação sanitária foi acompanhada por uma impressiva 

produção legislativa destinada ao estabelecimento de uma série de 

medidas excecionais e temporárias nas mais variadas matérias, 

nomeadamente, no domínio administrativo e do direito que o regula, 

salientando-se para o presente parecer, a legislação referente aos 

procedimentos de planeamento territorial regulados pelo RJIGT. ------ 

4.6. Em matéria de planeamento territorial, o legislador determinou 
quer a suspensão, quer a prorrogação de alguns prazos procedimentais. 

4.7. No que concerne à suspensão dos prazos, o n.º 1 do artigo 35.º-
D do Decreto-Lei n.º 20/2020 de 1 de maio determinou a suspensão, até 

180 dias após a cessação do estado de emergência, dos seguintes prazos 

para os planos municipais: ------------------------------------------ 

a) Os prazos previstos no n.º 1 do artigo 78.º da Lei n.º 31/2014, de 
30 de maio, na sua redação atual; ----------------------------------- 

b) Os prazos previstos no n.º 2 do artigo 199.º do Decreto-Lei n.º 
80/2015, de 14 de maio; --------------------------------------------- 

c) Os prazos previstos nas portarias que aprovam os Programas 

Regionais de Ordenamento Florestal para atualização dos planos 

territoriais preexistentes. ----------------------------------------- 

4.8. As situações referidas nas alíneas a) e b) anteriores, dizem 
respeito às novas regras de classificação e qualificação dos solos, 

as quais têm de ser integradas em todos os planos municipais e 

intermunicipais no prazo de cinco anos após a entrada em vigor do 

RJIGT (que terminaria no dia 13/07/2020). --------------------------- 

4.9. Ao estabelecer que o mencionado prazo de cinco anos (que não é 
um prazo procedimental, mas um prazo legalmente fixado para que os 

municípios desencadeiem e concluam os procedimentos de planeamento 

indispensáveis para integrar as novas regras de classificação do solo 

rústico e urbano) é suspenso por 180 dias após a cessação do estado 

de emergência (que também não é um prazo procedimental, mas um prazo 

de suspensão de outro prazo), poderá ser realizado o seguinte 

raciocínio, para se perceber o termo do prazo de cinco anos:  ------- 

i. O estado de emergência terminou em 2 de maio, data em que faltavam 

72 dias para a cessação do prazo de cinco anos; --------------------- 

ii. A partir do dia 3 de maio, este prazo (72 dias) foi suspenso por 
180 dias; ----------------------------------------------------------- 

iii. Terminada esta suspensão (em 29 de outubro), reinicia-se a 

contagem dos 72 dias que estavam suspensos, pelo que tal prazo 

terminará a 9 de janeiro de 2021. ----------------------------------- 

4.10. Os diplomas que instituíram as medidas excecionais e temporárias 
de combate à COVID-19 também determinaram a suspensão dos prazos de 

prescrição e de caducidade relativos a todo o tipo de processos e 
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procedimentos (de acordo com o previsto no n.º 3 do Artigo 7.º da Lei 

n.º 1-A/2020, de 19 de março), bem como o alargamento destes prazos 

pelo período de tempo em que vigorou a suspensão (segundo o estatuído 

pelo artigo 6.º da Lei n.º 16/2020, de 29 de maio), ou seja por 87 

dias, correspondentes ao período compreendido entre o dia 9 de março 

(data a que o artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, produziu 

efeitos) e o dia 3 de junho (data da entrada em vigor da Lei n.º 

16/2020, de 29 de maio). -------------------------------------------- 

4.11. Por outro lado, os constrangimentos à elaboração do PDM sofridos 
devido à situação de pandemia revelaram-se mais extensos do que o 

período de suspensão determinado pela Lei, devido à impossibilidade 

de fazer trabalho de campo, bem como às dificuldades em reunir com as 

diversas entidades que tutelam os interesses que devem ser acautelados 

no âmbito do Plano. ------------------------------------------------- 

4.12. Concomitantemente, o procedimento de revisão do PDM tem vindo a 
sofrer de vários períodos de suspensão e de atrasos sucessivos devido 

à necessidade de elaboração de uma nova Reserva Ecológica Nacional em 

conformidade com o regime jurídico aplicável à data (Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 

2 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, e pelo 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), regime esse que veio a sofrer 

alterações significativas durante o decurso da elaboração dos 

trabalhos através do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, que 

procedeu à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

agosto. ------------------------------------------------------------ 

4.13. Tais alterações legislativas implicaram uma revisão total das 
Orientações Estratégicas Nacionais e Regionais (OENR), através da 

Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro, com as alterações 

recentemente introduzidas pela Portaria n.º 264/2020, de 13 de 

novembro, para a delimitação dos vários sistemas que constituem a REN 

e obrigando assim a proceder a uma revisão contínua dos trabalhos já 

efetuados nesse âmbito, tendo este município apresentado a 5.ª versão 

da delimitação da REN a nível municipal para análise e emissão de 

parecer por parte da CCDR-N e da APA no pretérito dia 23 de novembro. 

4.14. Recorda-se que a primeira versão da delimitação da REN ao abrigo 
das OENR foi enviada à CCDR-N a coberto do Ofício N.º 4998, com a 

N/Ref. 399/DGOT/2018, de 17-09-2018. Desde essa data até à presente, 

a delimitação da REN tem sido alvo de diversas correções, ajustamentos 

e afinações de alguns fatores que entram nas fórmulas de cálculo de 

algumas tipologias da REN. ------------------------------------------ 

4.15. Apesar de a proposta de ordenamento prévio da revisão do PDM 
estar estabilizada, com o destino básico do solo globalmente definido 

e assente na distinção fundamental entre as classes de solo urbano e 

rústico e respetivas categorias e subcategorias, tendo merecido a 

apreciação favorável da CCDR-N no início deste ano, a mesma ainda está 

ainda dependente da sua validação no contexto da aprovação dos dossiês 

setoriais, com destaque para o da delimitação da REN. ---------------  

4.16. Ainda neste contexto, a própria CCDR-N não recomendou a conclusão 
do procedimento de revisão do plano sem a REN aprovada10, em virtude 

dos problemas de gestão do território que tal situação poderia gerar. 

Ou seja, o atraso para a não conclusão do procedimento de revisão do 

PDM no prazo fixado não poderá ser totalmente imputado à falta de 

diligência da Câmara Municipal na respetiva tramitação, sendo também 

                                                           
2 Embora a delimitação da REN a nível municipal ocorra em simultâneo com a 

revisão do PDM, a sua aprovação e publicação em Diário da República é da 

responsabilidade da CCDR-N. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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imputável e entidades exteriores ao município, que têm de se pronunciar 

sobre os vários dossiês setoriais complementares e indissociáveis da 

proposta do plano. -------------------------------------------------- 

4.17. Neste sentido, considera-se que houve outras causas de suspensão 
do respetivo procedimento administrativo, ao abrigo do disposto no 

artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 04/2015 de 7 de janeiro, e subsequentes alterações, 

por terem ocorrido questões prejudiciais não imputáveis ao município, 

sendo que, no que concerne ao dossiê da REN, já se passaram mais de 

dois anos desde a data de apresentação da 1.ª versão (em 17-09-2018) 

ao abrigo das OENR. ------------------------------------------------ 

4.18. Apesar das vicissitudes mencionadas, importa referir que os 

trabalhos de revisão foram elaborados de forma consistente e 

persistente, e que o procedimento se encontra já num nível de 

desenvolvimento que permite antecipar o agendamento de uma reunião 

plenária da Comissão Consultiva (responsável pelo acompanhamento da 

revisão do plano) a curto prazo. ------------------------------------ 

4.19. Destaca-se, ainda, o facto de o procedimento de revisão deste 
plano envolver um elevado nível de complexidade, quer do ponto objetivo 

como subjetivo, na execução de todo o conteúdo material e documental 

necessário, com o devido rigor e qualidade que o mesmo exige, de modo 

a permitir a intervenção das diversas entidades que integram a Comissão 

Consultiva do plano e a harmonização dos interesses setoriais 

tutelados por cada uma delas. -------------------------------------- 

4.20. De referir que através do Ofício com a S/Ref. 

DGT_S_DGT/2019/3660, de 08-08-2019, foi comunicado a este município o 

Despacho da Direção-Geral do Território de 30-07-2019, relativo à 

renovação da homologação da cartografia vetorial à escala 1:10000 de 

Chaves (Processo n.º 591), que serve de referência à revisão do PDM. 

4.21. Face ao exposto, considera-se que o procedimento de revisão do 
PDM de Chaves não poderá caducar nesta fase final e decisiva dos 

trabalhos, pois se tal acontecesse, implicaria enormes prejuízos para 

o município, não só devido à necessidade de aquisição de serviços 

adicionais, mas igualmente pelos impactos negativos nos procedimentos 

de gestão urbanística relativos a investimentos privados e públicos 

que se encontram expectantes, incluindo os inerentes prejuízos 

económicos. -------------------------------------------------------- 

4.22. Considera-se, ainda, que a eventual caducidade do procedimento 
consubstanciaria graves prejuízos para o ambiente urbano e para o 

desenvolvimento económico e social deste concelho, uma vez que 

retardaria e impossibilitaria a obtenção de financiamentos necessários 

para a concretização de diversos projetos estruturantes. ------------ 

4.23. Nestas circunstâncias, considerar que o procedimento se encontra 
caducado e que é necessário iniciar um novo, terá certamente 

repercussões mais negativas do que deixar o procedimento prosseguir 

os seus termos. Neste sentido, decorrido que seja o prazo de revisão 

do plano sem que o mesmo se encontre em vigor, considera-se que o 

órgão responsável pelo início do respetivo procedimento pode (e deve) 

deliberar sobre a não caducidade do procedimento, com os fundamentos 

descritos neste parecer. -------------------------------------------- 

4.24. Embora a caducidade do procedimento seja automática (não sendo 
necessário que seja proferida uma declaração nesse sentido para que a 

mesma opere), considera-se que pode (e deve) ser proferida uma 

declaração de sentido contrário, uma vez considerar-se que a 

caducidade não deve produzir efeitos, pelo facto de os atrasos no 

procedimento não poderem ser totalmente imputados à Câmara de Chaves. 
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4.25. Tendo em consideração que, quer o prazo original para a conclusão 
do procedimento de revisão do plano, quer a sua prorrogação, foram 

fixados, não por referência propriamente dita a um determinado período 

temporal (em anos), mas sim por referência a um prazo legal (13-07-

2020), julga-se poder defender que a declaração de não caducidade tem 

como limite esse mesmo prazo legal, que atualmente é em 09-01-2021, 

por força da suspensão decretada ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

artigo 35.º-D do Decreto-Lei n.º 20/2020 de 1 de maio, ainda que se 

saiba que tal prazo vai ser objeto de prorrogação, pelo menos, até 13-

07-202111. --------------------------------------------------------- 

5. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 
5.1. Atentas as razões de facto e de direito enunciadas, sou a propor 
que a presente proposta seja submetida à próxima reunião pública da 

Câmara Municipal, de acordo com o previsto no n.º 7, do artigo 89.º 

do RJIGT (com as devidas adaptações), para obtenção de uma deliberação 

consubstanciada na declaração de não caducidade do procedimento de 

revisão do PDM de Chaves, cujos efeitos deverão coincidir com o limite 

temporal estabelecido no artigo 199.º do RJIGT e subsequentes 

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

5.2. Caso a presente proposta venha a merecer acolhimento, sou a 
propor a adoção das seguintes diligências complementares, no que 

respeita à divulgação da deliberação em causa: ---------------------- 

a) Comunicação à CCDR-N, enquanto entidade que preside à Comissão 

Consultiva responsável pelo acompanhamento da revisão do PDM de 

Chaves, mediante a expedição de um Ofício e sua disponibilização na 

plataforma colaborativa gerida pela CCDR-N12, de acordo com o previsto 

nas subalíneas i) e ii), da alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º da 

Portaria n.º 277/2015, de 10 de setembro13, com as devidas adaptações; 

b) Publicitação de um Aviso no sítio de Internet e nos locais de 

atendimento do Município de Chaves, de acordo com o estabelecido no 

artigo 192.º do RJIGT. ---------------------------------------------- 

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

Chaves, 24 de N de 2020. --------------------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 15/12/2020 - 

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. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SR. DR NUNO VAZ, DATADO 

DE 15/12/2020 ------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

3.11. ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº. 1/2002 – LOTEAMENTO DA 

QUINTA DA FONTE NOVA, SANTA MARIA MAIOR - CHAVES – QFN – QUINTA DA 

                                                           
3 De acordo com informações obtidas junto da CCDR-N. ---------------- 
4 Em http://212.55.137.35:8083/PMOT/ccdrn. ------------------------- 

5 Portaria que regula a constituição, a composição e o funcionamento 

das comissões consultivas da elaboração e da revisão do Planos 

Diretores Intermunicipais e Municipais, nos termos do RJIGT. -------- 

http://212.55.137.35:8083/PMOT/ccdrn
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FONTE NOVA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA – PROCESSO Nº 6/09 – 

INFORMAÇÃO Nº. 2086/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 

04/12/2020. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão. ------------------------------------------------------ 

A Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A vem através do 

requerimento n.º 1827/20 apresentar elementos por forma a dar 

cumprimento ao teor da na Informação n.º 253/DPM/2020, tendo o mesmo 

estado parado até à presente data, sem qualquer informação, aguardando 

o parecer da EDP. --------------------------------------------------- 

II – Antecedentes --------------------------------------------------- 

A Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A. Proc.º n.º 6/09, 

através do requerimento n.º 1620/17 apresentou pedido de alterações 

às condições de licença da operação de loteamento titulada pelo alvará 

de n.º 1/02, sito na Fonte Nova,  com incidência nas especificações 

de vários parâmetros urbanísticos , diminuição  do numero de lotes e 

configuração dos mesmos,   tendo sido  objeto de deferimento na 

informação n.º 1435/SCOU/2018, a qual esteve presente em reunião do 

executivo a 28/09/2018. --------------------------------------------- 

A Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A.na qualidade de titular 

do alvará de loteamento n.º 1/02, Proc.º n.º 6/09, e no âmbito das 

alterações ao referido alvará apresentou através do requerimento n.º 

18/20 projetos de especialidades referentes às obras de urbanização 

tendentes à realização da retrocitada alteração. -------------------- 

Os projetos de especialidades foram objeto de consulta interna e 

externa para emissão de parecer. ------------------------------------ 

Assim, foi solicitado à EDP-Distribuição a aprovação do projeto de 

infraestruturas elétricas em 04/02/2020 ofício n.º 34/DGOT/2020. ---- 

Foi solicitado à 13/01/2020 a Divisão de Ambiente, parecer sobre os 

projetos de rede de abastecimento de água, redes de águas residuais e 

pluviais. ---------------------------------------------------------- 

Foi solicitada à 13/01/2020 a Divisão de Recursos Operacionais parecer 

sobre o projeto de Arquitetura Paisagística. ------------------------ 

A Divisão de Projetos e Mobilidade emite a Informação n.º 253/DPM/2020, 

na qual solicita que apresente termo de responsabilidade do autor do 

referido projeto, fazendo referência ao cumprimento da legislação 

sobre trânsito, nomeadamente o Decreto Regulamentar n.º 6/2019 de 22 

de Outubro e que na peça desenhado n.º S01 (Plano de Sinalização) deve 

ser eliminados os três sinais B1 (Cedência de Passagem), pois não faz 

sentido ter estes sinais associados, no mesmo poste, ao sinal B2 

(Stop). ------------------------------------------------------------ 

A Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A veio através do 

requerimento n.º 1827/20 apresentar elementos por forma a dar 

cumprimento ao teor da na Informação n.º 253/DPM/2020, tendo o mesmo 

estado parado até à presente data, sem qualquer informação, aguardando 

o parecer da EDP. --------------------------------------------------- 

III – Localização --------------------------------------------------- 

A operação urbanística - Loteamento 1/02- localiza-se no Lugar de 

Fonte Nova- Praça do Brasil, em Chaves. -----------------------------  

IV – Análise Processual --------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 18/20, vem a proponente apresentar 

projetos de especialidades referentes às alterações ao alvará de 

loteamento 1/02, com vista ao deferimento do licenciamento. --------- 

Face aos elementos apensos ao processo pela interessada, e sem prejuízo 

da responsabilidade dos projetistas no que concerne ao conteúdo 
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técnico dos projetos de execução inerentes às obras de urbanização em 

causa, sobre os mesmos emite-se o seguinte parecer: ----------------- 

Considerando que a Divisão de Projetos e Mobilidade emitiu parecer 

sobre o projeto de Sinalização em 29/07/2020, Informação n.º 

253/DPM/2020, na qual solicitava a apresentação de elementos. ------- 

Assim, a Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A veio através do 

requerimento n.º 1827/20 apresentar os elementos solicitados pela DPM, 

por forma a dar cumprimento ao teor da na Informação n.º 253/DPM/2020. 

Neste enfoque, foi remetido à DPM os elementos solicitados, tendo esta 

Divisão remetido mail em 23/10/2020, no qual refere que os documentos 

apresentados sob requerimento n.º 1827/20 dão resposta ao solicitado 

na informação n.º 253/DPM/2020. ------------------------------------- 

4.1-Vias de comunicação --------------------------------------------- 

Relativamente aos arruamentos propostos, merece parecer favorável. -- 

4.2-Projeto de Abastecimento de Água, Redes de Drenagem de Águas 

Residuais Domésticas e Pluviais. ------------------------------------ 

Foi apresentado o projeto da rede de Abastecimento de Água, tendo a 

Divisão de Ambiente, emitido parecer a 03/02/2020 no qual refere que 

deverá proceder à redução do coletor residual DN200 para DN160 (a 

manter), evitando-se assim, com esta redução o corte no pavimento 

betuminoso existente. -----------------------------------------------  

4.3-Infraestruturas Relativas aos Arranjos Exteriores/Paisagismo ---- 

A Divisão de Recursos Operacionais, emitiu parecer a 20/01/2020 no 

qual refere concordância com o projeto apresentado, devendo apenas 

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

►Tela anti erva a aplicar no revestimento das áreas arbustivas e 

herbáceas (Tela DuPont Plantex 90 grs); ----------------------------- 

►Árvores de variedade Acer Pseudoplatanus poderiam ser instaladas com 

PAV 12/14; ---------------------------------------------------------- 

►Os tutores de árvores deverão apresentar um diâmetro mínimo de 8 cm, 

podendo ser de 10 cm em caso de plantação efetiva de PAP´s 14/16; --- 

►As grelhas a aplicar no revestimento das caldeiras arbóreas, deverão 

ser revestidas por baixo com Tela anti erva DuPont Plantex Pro (fixa 

com grampos), por forma a minimizar o aparecimento de infestantes 

através de possíveis recortes das grelhas; -------------------------- 

►Calendarização de Sementeira-deverão ser efetuadas no período de 

Outubro/Novembro; -------------------------------------------------- 

►Durante o final da Primavera e todo o Verão, a rega das arvores 

instaladas deverá correr no mínimo uma vez por semana; -------------- 

►As plantas instaladas que se apresentem em más condições deverão ser 

substituídas no final do Outono/início do Inverno; ------------------ 

4.4-Infraestruturas de Telecomunicações ----------------------------- 

O projeto de projeto de Telecomunicações apresentado encontra-se 

acompanhado com o parecer favorável da Divisão de Recursos 

Operacionais, devendo ser identificada, nas peças desenhadas a camara 

de visita de interligação das novas infraestruturas, de acordo com as 

indicações das várias operadoras de redes existentes no exterior do 

loteamento. Após a construção das infraestruturas elétricas e de 

telecomunicações deverá o promotor do loteamento apresentar as telas 

finais em formato digital de modo a serem integradas no SIG. -------- 

4.5 -Infraestruturas de Eletricidade -------------------------------- 

Relativamente às infraestruturas elétricas, o projeto de alterações 

foi remetido à EDP para emissão de parecer tendo a da EDP- Distribuição 

a emitido a 26/08/2020 que consta do processo. ---------------------- 

4.6-Rede de Distribuição de Gás -------------------------------------  

Consta no presente processo o projeto/aditamento da rede de 

Distribuição de Gás, para abastecimento dos imóveis projetados nesta 
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operação de loteamento. No entanto não está acompanhado do parecer da 

Duriensegás. -------------------------------------------------------  

V – CONSIDEREAÇÕES DO PARECER -------------------------------------- 

Considerando que a Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A, 

propõe-se alterar o alvará de loteamento n.º 1/2002, por forma a 

redefinir a divisão latifundiária do terreno, tendo sido aprovado o 

projeto de arquitetura/alterações -1.º Aditamento ao alvará n.º 

1/2002- a 20/09/2018. ----------------------------------------------- 

Os trabalhos das diversas especialidades devem ser coordenados de 

forma a serem respeitadas as normas consagradas no Decreto-Lei nº 

163/2006, de 8/8, para melhoria da acessibilidade das pessoas com 

mobilidade condicionada. -------------------------------------------- 

Considerando que a execução dos projetos das obras de urbanização 

relativas ao 1.º aditamento ao alvará n.º1/2002, estão estimadas num  

custo total da obra e custo por especialidades, baseado em quantidades 

e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução, no valor  

206.785,43 €. -------------------------------------------------------  

Considerando que o valor das obras referentes às infraestruturas 

elétricas não se encontra plasmadas no resumo orçamental acima 

referido e que consta do parecer da EDP no valor de 116 200,00 €. --- 

Considerando assim, que o valor total para efeitos de prestação de 

caução para execução das obras de urbanização referentes às alterações 

consubstanciadas no 1.º aditamento ao alvará n.º1/2002,  orçam no 

valor de 322 985,43 €. ---------------------------------------------- 

De acordo com a estimativa do custo total da obra apresentada, deverá 

o requerente apresentar caução no valor de Euros (322 985,43 + 11% 

(valor destinado a remunerar encargos de administração, casa seja 

necessário, a câmara executar as obras de urbanização) = 358.513,83 

€), de forma a garantir a boa e regular execução das obras de 

urbanização, conforme previsto no artigo 54.º do Decreto-Lei 555/99 e 

Ulteriores Alterações. Este montante corresponde ao somatório dos 

valores orçamentados dos projetos de execução, incluindo uma verba de 

5%, destinada a assegurar as despesas da administração e 5% respeitante 

à taxa do IVA, no caso de se vir a aplicar o disposto nos artigos 84º 

e 85º do diploma acima referido. ------------------------------------ 

Considerando que, a realização das obras de urbanização referentes ao 

1.º aditamento ao  alvará de loteamento n.º 1/2002, em espaço do 

domínio público (em virtude de o alvará n.º 1/2002 ter sido objeto de 

receção provisória parcial das obras de urbanização), deve a autarquia 

vincular a empresa requerente à realização das referidas obras, 

mediante prestação de caução, prevista no artigo 54.º do RJUE, a qual 

ascende ao valor 358.513,83 €,  de euros, que deverá ser prestada a 

favor da Câmara, mediante garantia bancária, seguro caução ou depósito 

em numerário. ------------------------------------------------------- 

Considerando os pareceres internos emitidos pela DRO no que respeita 

ao projeto de arquitetura paisagista, sugere-se que as considerações 

propostas sejam cumpridas e executadas em obra, bem como a sugestão 

da Dano que diz respeito à redução do coletor residual de DN 200 para 

DN160. ------------------------------------------------------------- 

VII - TAXAS URBANÍSTICAS, VALOR DA COMPENSAÇÃO E CAUÇÃO APLICÁVEIS Á 

PRETENSÃO ---------------------------------------------------------- 

7.1- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas 

pela Realização de Operações Urbanísticas (Regulamento n.º 314/2010), 

correspondem ao valor de 85,70 euros. ------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 
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Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção III OERAÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

24.º 

Taxa pela emissão de título (alvará ou admissão 

comunicação prévia)       

n.º 3 Emissão de aditamento ao alvará por alteração da 

licença, nos termos do n.º7 do artigo 27.º do 

RJUE 

  

  

  

a) 

Emissão de aditamento  
1 85,70 € 85,70 € 

  TOTAL      85,70 € 

7.2- De acordo com o artigo 30.º, do Regulamento Municipal de 

Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações 

Urbanísticas (Regulamento n.º 314/2010), o valor do calculo da 

compensação a pagar ao Município em função das áreas não cedidas é o 

que resulta  no quadro abaixo apresentado e atualizado à presente 

data: -------------------------------------------------------------- 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E LICENÇAS --------------------------- 

 TABELAS DE TAXAS E LICENÇAS DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS ------------------------------------------------------ 

 

QUADRO XIX 

 

 

PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES AO MUNICÍPIO (ARTIGO 67º) --- 

  

 

        

FACTOR 

DE COEFICIENTE 

 

 

LOCALIZAÇÃO   

 

ZONA 

 

ÍNDICE DE 

CONSTRUÇAÕ 

 

LOCALIZA

ÇÃO 

 

URBANÍSTICO 

  

 

        (L) 

 

LOTEAMENTO (K) 

             

             

      DENSIDADE SUPERIOR 1,20 1,00 0,25 

C H A V 

E S  

 

   DENSIDADE M ÉDIA 0,80 0,90 0,20 

      DENSIDADE INFERIOR 0,50 0,80 0,18 

      ÁREA PERIURBANAS 0,50 0,60 0,18 

             

V ID A 

G O 

     ÁREA CENTRAL 1,00 0,80 0,20 

            

     

ÁREA NÃO CENTRAL 0,50 0,60 0,18       

            

             

 OUT R OS A GLOM ER 

A D OS      0,80 0,50 0,15 

             

       PORTARIA 3/2020 DE 13 DE JANEIRO   

           

 492,00€ VALOR MÉDIO DE CONSTRUÇÃO POR METRO QUADRADO para efeitos 

do artigo 39.º do Código   

       do  

492,00      Imposto Municipal sobre os 

Imóveis, a vigorar no ano de  

 

        

  
 

   2020    

       492,0      

             

       densidade superior    

             

C   L  K A' V   

C1 116.000,69 € 1   1,00  1.886,19 492,00   
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7.3- De acordo com o artigo 54.º do Dec-Lei 555/99 e Ulteriores 

Alterações, o valor da caução a prestar a favor da câmara é de 

358.513,83 euros. --------------------------------------------------- 

VIII- PROPOSTA ------------------------------------------------------ 

8.1. Considerando, que 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. ------------------------------------------------------------ 

8.2. Considerando que de acordo com o artigo 30.º, do Regulamento 

Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização 

de Operações Urbanísticas (Regulamento n.º 314/2010), o valor da 

compensação, em numerário, a pagar ao Município é 116 000,69 €. ----- 

8.3. Considerando que, a viabilização desta alteração está dependente 

da realização de obras de urbanização relativas a rede viária, 

abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais, 

abastecimento elétrico, telecomunicações e valorização paisagística, 

em espaço do domínio público, deve a autarquia vincular a empresa 

requerente à realização das referidas obras, mediante prestação de 

caução, prevista no artigo 54.º do RJUE, a qual ascende ao valor de 

358.513,83 euros, que deverá ser prestada a favor da Câmara, mediante 

garantia bancária, seguro caução ou depósito em numerário. ---------- 

8.4. Considerando, os projetos de especialidades apresentados, 

relativos às alterações às obras de urbanização do alvará de loteamento 

n.º 1/2002, se encontram em condições para serem aprovadas. -------- 

IX – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa de: -------------------------------------------------- 

9.1- Propor que seja adotada a deliberação no sentido de deferir o 1.º 

pedido de alterações à licença da operação de loteamento titulada pelo 

Alvará n.º 1/2002, em, nome de QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A, 

solicitado nos termos do artigo 27.º do Dec-Lei n.º 555/99 de 16/12, 

alterado e republicado pelo Dec-Lei 136/14, de 09/09; ---------------  

9.2- Neste contexto, de acordo com o disposto no n.º1 do artigo 76.º 

do D.L. n.º 136/14 de 09/09, dispõe o requerente do prazo de 1 ano 

para requerer formalmente o 1.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 

1/2002, sob pena de caducidade desta deliberação, conforme o previsto 

no n.º2 do artigo 71.º do citado diploma legal, devendo para o efeito 

instruir o seu pedido com os elementos mencionados no n.º 1 do artigo 

2.º da Portaria n.º 216-E/2008 de 03/03, designadamente: ------------ 

9.2.1- Planta de Síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares). ----------------------------------------------------- 

9.2.2- Atualização das Certidões da conservatória de registo predial 

anteriormente entregue (caso de estas não se encontrarem validas). -- 

9.3- Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão 

ser liquidadas as taxas correspondentes previstas no artigo 117.º do 

Dec-Lei n.º 555/99 de 16/12, alterado e republicado pelo Dec-Lei 

136/14, de 09/09, as quais se encontram estabelecidas no Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização de Operações 

Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e serão objeto de cálculo aquando 

da emissão de alvará. ----------------------------------------------- 
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9.4.- Devera ainda, proceder ao pagamento do valor da compensação, a 

qual ascende ao montante de 116 000,69 € (cento e desaseis mil euros 

e sessenta e nove cêntimos), no ato da emissão do alvará de construção. 

9.5- Deverá apresentar garantia bancária, seguro caução ou depósito 

em numerário no valor de 358.513,83 euros (trezentos e cinquenta e 

oito mil quinhentos e treze euros e oitenta e três cêntimos), para 

emissão da licença de construção, de acordo com o disposto no n.º 2 

do artigo 54.º do RJUE. --------------------------------------------- 

À Consideração Superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 04 de Dezembro de 2020 -------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 09/12/2020: 

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 infra. ------------------------------------------------ 

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

DATADO DE 14/12/2020    ---------------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

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

Ausentou-se da sala, do Vereador do Partido Social-Democrata, Senhor 

Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, não tendo participado na 

análise, discussão e votação do assunto abaixo mencionado. ---------- 

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

 

 

 

3.12. ADITAMENTO/ALTERAÇÃO DE PROJECTO – OBRAS DE ALTERAÇÃO DE UM 

PAVILHÃO – VALE DE SALGUEIRO – OUTEIRO SECO – METALOME, LDA – PROCESSO 

Nº 253/06 – INFORMAÇÃO Nº. 2022/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL 

FERREIRA, DATADA DE 23/11/2020. ------------------------------------- 

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 2475/20, referente ao processo n.º 

253/06, a firma METALOME, Lda, na qualidade de arrendatária, solicita, 

pedido de licenciamento, com vista à aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, em obras de alteração14, 

de um pavilhão destinado a comércio, localizado no lugar de Vale de 

Salgueiro, no pavilhão do mercado, lote 1 do loteamento titulado pelo 

alvará 4/05, freguesia de Outeiro Seco 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 62.489,00 m2, está 

                                                           
14 «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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inscrito na matriz com o n.º 3191 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 3250/20060126, da freguesia de Outeiro Seco. 

2 -ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

2.1- Loteamento titulado pelo alvará 4/05, emitido em 8 de Novembro 

de 2005, em nome do M.A.R.C.- Mercado Abastecedor da Região de Chaves, 

S.A. e ulteriores alterações. --------------------------------------- 

2.2- Alvará de Obras de Construção n.º 375/06, para “construção do 

pavilhão do Mercado e do Entreposto E1”. ---------------------------- 

2.3- Alvará de Autorização de Utilização n.º 104/07, para “pavilhão 

do mercado abastecedor da região de Chaves e entreposto E1”. -------- 

2.4- Alvará de obras de construção N.º 172/19, para “obras de alteração 

de um pavilhão destinado a “comércio”. ------------------------------ 

2.5- Alvará de Autorização de Utilização N.º 153/19, para um pavilhão 

destinado a “comércio”, com a área bruta de construção de 2.106,00 m2. 

2.6- Através do requerimento n.º 1313/20, datado de 22 de Novembro de 

2019, a firma METALOME, Lda, apresentou, comunicação de início de 

trabalhos, para realizar obras de alteração no interior de um pavilhão, 

a levar a feito no prazo de 6 meses, designadamente de 2 de Dezembro 

de 2019 a 30 de Maio de 2020. --------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.o 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril e artigo 13.º do RMUE, designadamente: ------------------

- Certidão permanente; ---------------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra; ------------------------------- 

   - Planta de consulta à escala 1/5.000; ------------------------------ 

   - Planta de localização à escala 1/2.000; --------------------------- 

   - Planta de localização e enquadramento à escala 1/10.000; ---------- 

   - Extrato da Planta de ordenamento e condicionantes do P.D.M; ------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e coordenador do projeto, quanto ao cumprimento das normas 

legais e regulamentares aplicáveis; ---------------------------------  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater --------------------------------------------------  

- Seguro de responsabilidade civil do técnico; ---------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Planta de implantação/arranjos exteriores à escala de 1: 200; ----- 

- Plantas à escala de 1:200; ----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:200; ---------------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Desenho de alterações à escala 1:200; ----------------------------- 

- Projeto de estabilidades; ----------------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- De acordo com o Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro alterado 

e republicado pelo Dec.-Lei 136/2014, de 9 de Setembro, o pedido 

formulado insere-se nas especificações da alínea c), do n.º 4, artigo 

4, sendo certo que, no caso concreto em apreciação a requerente optou 

pelo regime de licenciamento, conforme previsto no seu ponto 6. ----- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 34 B, o prédio urbano está inserido no Parque Empresarial 
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de Chaves (PEC), correspondendo à componente do Mercado Abastecedor 

da Região de Chaves. ------------------------------------------------ 

4.3- No alvará de loteamento ---------------------------------------- 

- Área do lote = 62.489,00 m2; -------------------------------------- 

- Área de implantação do pavilhão do mercado = 2.106,00 m2 ----------------  

- Área de construção= 2.106,00 m2 -------------------------------------------------------- 

- Número de pisos = 1; ---------------------------------------------- 

- Cércea máxima = 12 metros; ---------------------------------------- 

- Finalidade = comércio e indústria agroalimentar; ------------------ 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1-. As alterações propostas são ao nível da alteração da fachada, 

designadamente, o fecho da zona de cais de carga existente, integrada 

e dentro da área coberta do edifício e a colocação de portões para 

viaturas e porta de homem. Prevê-se ainda uma alteração na zona das 

instalações sanitárias. --------------------------------------------- 

5.2- O edifício a alterar tem uma área bruta de construção de 2.106,00 

m2, distribuídos por 1 piso, r/chão. --------------------------------  

5.3- O lote de terreno, onde se projeta o pavilhão, é parte integrante 

do loteamento do Mercado Abastecedor da Região de Chaves (MARC). ---- 

5.4- O requerente propõe, para o lote, os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------ 

- Área do lote = 62.489,00 m2; -------------------------------------- 

- Área de implantação do pavilhão do mercado = 2.106,00 m2 ----------------  

- Área de construção do pavilhão do mercado= 2.106,00 m2 ------------------- 

- Número de pisos = 1; ---------------------------------------------- 

- Cércea = 7,5 metros; ---------------------------------------------- 

- Finalidade = comércio; -------------------------------------------- 

5.5 - Face à tipologia do imóvel previsto (comércio) e à área bruta 

de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na alínea d), 

do n.º 3, do artigo 12.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, uma vez que contempla 

no interior do seu prédio 82 lugares de estacionamento automóvel (sendo 

2 destinados a pessoas com mobilidade condicionada), o qual é superior 

ao valor mínimo de 42 lugares previstos naquela norma regulamentar. - 

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, especialidades e coordenador do 

projeto, cujos teores se mostram adequados. ------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto 

de se tratar de uma construção situada em loteamento, de acordo com o 

previsto no n.º2, do artigo 23, do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas, devidas pela realização de operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

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 

1.522,90 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 a proposta feita pelo requerente, cumpre as 

especificações do alvará de loteamento 4/2005 e ulteriores alterações, 

pelo facto de cumprir os parâmetros urbanísticos nele previsto. -----  
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8.2- Considerando, que as obras que pretende levar a efeito, são ao 

nível da alteração nas fachadas Sul, Nascente e Poente e funcionalidade 

do espaço interior (na zona das instalações sanitárias). ------------  

8.3- No que diz respeito, à alteração nas instalações sanitárias, as 

mesmas não criam subcarga na rede existente, não sento necessárias 

novas ligações às redes, sendo usadas as existentes, trata-se de uma 

alteração de localização de peças sanitárias, motivo pelo qual não são 

apresentados projetos destas especialidades. ------------------------ 

  8.4- Considerando, face às obras que pretende levar a efeito, ao nível 

da fachada, que são necessários novos projetos de especialidades, o 

requerente apresenta, projeto de estabilidade e águas pluviais. ----- 

8.5- Considerando, que são apresentados, novos projetos de 

especialidades, caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de 

licenciamento das alterações ao pavilhão 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. 

8.6- 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. ---------------------------------------------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

9.1.1- Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura e o 

licenciamento da operação urbanística, apresentado sob os 

requerimentos n.º 2475/20. ------------------------------------------ 

9.1.2- Propõe-se ainda que, o processo seja presente na próxima reunião 

do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. ------- 

9.2- Caso a Câmara delibere favoravelmente o pedido de licenciamento 

das alterações do imóvel: ------------------------------------------- 

9.2.1- Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas 

urbanísticas, previstas no art.º 117, do RJUE; ---------------------- 

9.2.2- 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 172/19, 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 ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 
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(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (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 € 

n.º14 
 Alteração da fachada 265,00m2  5,55 € 1.470,75€ 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês  1 12,20€ 12,20 € 

  TOTAL      1.522,90€ 

 TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………………∑ 1.522,90 -------------- 

À Consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 23 de Novembro de 2020 ------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 23/11/2020  

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 SRº. VEREADOR RESPONSÁVEL, VICTOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 24/11/2020    ---------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

Regista-se a entrada na sala, do Vereador do Partido Social-Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, retomando a sua 

participação na presente reunião. ----------------------------------- 

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. 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 N.º 37/DOP/2020 – TRABALHOS ELEGÍVEIS ------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição N.º 37/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 21.366,80 €, 

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 

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 21.366,80 
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(Vinte e um mil, trezentos e sessenta e seis euros e oitenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 
1.2. 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 N.º 38/DOP/2020 – TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS -- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição N.º 38/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A., no valor de 20.639,35 €, 

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 

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 20.639,35 

(Vinte mil, seiscentos e trinta e nove euros e trinta e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 
1.3. FONTES TERMAIS DE CHAVES E SEGIREI – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 

06/DOP/2020. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, Anteros Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras 

Públicas, S.A., no valor de 13.147,12 €, 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 

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 13.147,12 

(Treze mil, cento e quarenta e sete euros e doze cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 
1.4. ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES / VIDAGO (VALORIZAR) – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 10/DOP/2020. 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição N.º 10/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, “ASG – CONSTRUÇÕES & GRANITOS, LDA.”, no valor de 

46.000,00 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 46.000,00 

(Quarenta e seis mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.- 

 

 
1.5. LOTEAMENTO COM O ALVARÁ N.º 1/06 - FERNANDO DIAS – AUTO DE MEDIÇÃO 

N.º 12/DOP/2020----------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 12/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, “José Moreira Fernandes & Filhos Lda.”, no valor de 
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7.638,37 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 7.638,37 

(Sete mil, seiscentos e trinta e oito euros e trinta e sete cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 
1.6. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / AL – REQUALIFICAÇÃO E REMODELAÇÃO 

DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E REDE DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS (SUBSTITUIÇÃO 

E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO 

TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 

16/DOP/2020 – TRABALHOS ELEGIVEIS --------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 16/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, “A.S.G. Construções e Granitos, Lda.”, no valor de 

51.744,19 €, 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 

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 51.744,19 

(Cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e quatro euros e dezanove 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 
1.7. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS – 

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 17/DOP/2020 – TRABALHOS NÃO ELEGIVEIS ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 17/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, “A.S.G. Construções e Granitos, Lda.”, no valor de 

16.388,31 €, 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 

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 16.388,31 

(Dezasseis mil, trezentos e oitenta e oito euros e trinta e um 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 
1.8. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 
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(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS – 

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 18/DOP/2020 – TRABALHOS NÃO ELEGIVEIS – ÁGUA ---- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 18/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, “A.S.G. Construções e Granitos, Lda.”, no valor de 

7.570,00 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 7.570,00 

(Sete mil, quinhentos e setenta euros), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor. ----------------------------------------------------------- 

 

 
1.9. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 DE VIDAGO – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 

02/DOP/2020--------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, “Edibarra Engenharia e construção, S.A.”, no valor de 

21.260,93 €, 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 

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 21.260,93 

(Vinte e um mil, duzentos e sessenta euros e noventa e três 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 N.º 21/DOP/2020 TRABALHOS 

ELEGIVEIS----------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 21/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, “José Moreira Fernandes & Filhos Lda.”, no valor de 

7.625,05 €, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 7.625,05 

(Sete mil, seiscentos e vinte e cinco euros e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 
1.11. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 22/DOP/2020 TRABALHOS NÃO 

ELEGIVEIS ---------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 22/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, “José Moreira Fernandes & Filhos Lda.”, no valor de 
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24.714,86 €, 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 

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 24.714,86 

(Vinte e quatro mil, setecentos e catorze euros e oitenta e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 
1.12. IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ZONAS DE MEDIÇÃO E CONTROLO (ZMC) / 

PONTOS DE LEITURA E CAUDAL – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 01/DOP/2020--------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é ao consórcio formado pelas empresas, “VIPECA Obras Y Servicios S.L. 

/ TEMPEC, Construções, Lda.”, no valor de 17.937,52 €, 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 

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 17.937,52 

(Dezassete mil, novecentos e trinta e sete euros e cinquenta e dois 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 
1.13. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 

07/DOP/2020---------------------------------------------------------

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 07/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é ao consórcio formado pelas empresas, “Costa & Carreira, Lda.”, no 

valor de 72.573,72 €, 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 

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 72.573,72 

(Setenta e dois mil, quinhentos e setenta e três euros e setenta e 

dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 
1.14. CONSTRUÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES – AUTO DE MEDIÇÃO 

N.º 11/DOP/2020-----------------------------------------------------

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 11/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é ao consórcio formado pelas empresas, “Anteros-Empreitadas – 

Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A.”, no valor de 67.351,06 

€, 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 

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 67.351,06 
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(Sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e um euros e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 
1.15. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 DE VIDAGO – SUSPENSÃO DOS 

TRABALHOS. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 466/DOP/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 112, de 09 de junho de 2020, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação da 

Escola E.B 2.3 de VIDAGO”.------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 14 de setembro de 2020, o Município de Chaves 

adjudicou à empresa “Edibarra Engenharia e construção, SA”, a execução 

da referida empreitada.---------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 09 de outubro de 2020.----- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em € 408.000 (Quatrocentos e 

oito mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor.- 

5. Prazo de execução da obra, 75 dias.---------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 12 de outubro de 2020.----------------------------------- 

7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 26 de outubro de 2020, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 30 de outubro de 2020.------------------------ 

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

1. As obras a levar a efeito, incidem de uma forma sumária ao nível 

da requalificação de um conjunto de edifícios de natureza escolar, 

composto por um edifício principal com dois blocos separados entre si 

por uma galeria coberta, um polidesportivo e um edifício de apoio ao 

polidesportivo. As obras visam a correção de algumas patologias e o 

melhoramento das condições de utilização, nomeadamente infiltrações 

provocadas pelas fracas condições das coberturas e o melhoramento das 

condições térmicas do edifício, na sua envolvente exterior, incluindo 

a substituição de toda a caixilharia. Para além destes trabalhos está 

também prevista a renovação da rede geral de abastecimento de água dos 

edifícios em apreço, incluindo bebedouros e bocas de rega/incêndio.-  

2. Os trabalhos que fazem parte desta empreitada, encontram-se em 

curso, mais nomeadamente no que diz respeito ao fornecimento e 

colocação do revestimento exterior em sistema “ETICS”. -------------- 

3. Dadas as condições atmosféricas adversas, torna-se inviável a 

substituição das coberturas devido á pluviosidade constante que se faz 

sentir nesta época, bem como a aplicação das argamassas, parte 

constituinte dos revestimentos exteriores, que em condições de baixas 

temperaturas e alto teor de humidade, e de acordo com as fichas 

técnicas do produto, não devem ser aplicadas.------------------------ 

III – Da Proposta em Sentido Escrito-------------------------------- 

1. Face ao exposto, e salvo melhor opinião, de acordo com as razões 

anteriormente referidas, propõe-se ao órgão executivo, autorizar a 

suspensão dos trabalhos da empreitada, até que se encontrem reunidas 

as condições atmosféricas necessárias à correta execução dos trabalhos 

pendentes.---------------------------------------------------------- 
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2. Face ao exposto na legislação em vigor, o pedido de suspensão 

apenas poderá ser deferido nas condições mencionadas no art.º 367º do 

CCP, ou seja, desde que não implique assunção de quaisquer encargos 

por parte deste Município. Do mesmo modo, é da exclusiva 

responsabilidade da entidade executante, manter a obra em condições 

de segurança, bem como de manutenção dos trabalhos executados, no 

respeitante ao contrato da empreitada, no período de suspensão dos 

trabalhos.---------------------------------------------------------- 

3. Caso a presente proposta venha a merecer parecer favorável por 

parte do órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante 

da decisão tomada, para se proceder à outorga do auto de suspensão nos 

termos da presente informação.--------------------------------------- 

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

Chaves, 11 de dezembro de 2020--------------------------------------- 

(Gilberto Fernandes, Eng.º)-----------------------------------------

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.12.14.- 

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 

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 
1.16. FONTES TERMAIS DE CHAVES E SEGIREI – SUSPENSÃO DOS TRABALHOS--- 

Foi presente a informação nº 465/DOP/2020, identificada em epígrafe, 

cujo teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. ---

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

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo 

como objeto a adjudicação da empreitada “Fontes Termais de Chaves e 

Segirei. ----------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 30 de março de 2020, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “Anteros-Empreitadas – 

Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A.”, a execução da 

referida empreitada.------------------------------------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente 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 encontra-se fixado em de 189.900,00€ (Quatrocentos 

e sessenta e cinco mil, seiscentos e dez Euros), acrescido do valor 

do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes 

condições:---------------------------------------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 90 dias.---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 20 de abril de 2020.---------------- 

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 8 de junho de 

2020, pelo que a sua conclusão deveria ter ocorrido antes do dia 6 de 

setembro de 2020----------------------------------------------------- 

7. Foram concedidas duas prorrogações graciosas do prazo de 

execução, devendo este terminar no dia 30 de novembro de 2020.------- 

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

1 – As razões invocadas para a concessão das prorrogações anteriores 

foram, resumidamente, a especificidade dos trabalhos em falta e a 

incapacidade de resposta célere por parte dos fornecedores, devido, 

em grande parte à situação atual.------------------------------------ 
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2 – Atualmente, encontra-se em falta o revestimento metálico do 

edifício que aloja a captação AC1, e a pintura do pavimento.--------- 

3 – Relativamente ao revestimento do AC1, devido à falta de matéria 

prima e impossibilidade temporária dos trabalhadores, a sua execução 

ficou condicionado tendo atrasado a sua colocação. ------------------ 

4 – Relativamente à pintura, quando terminaram os trabalhos 

preparatórios da superfície, deixaram de existir condições 

atmosféricas propícias à sua aplicação já que, tecnicamente, este 

trabalho só pode ser executado sobre bases com baixo teor de humidade. 

5 – Tendo em consideração que estas condições perdurarão até à próxima 

primavera, não é aconselhável que se proceda à pintura do pavimento 

antes de se obterem os teores de humidade recomendados pelo fabricante, 

sob pena da mesma se degradar por motivos não imputáveis quer ao 

empreiteiro quer ao fabricante.-------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito-------------------------------- 

1 - Face ao exposto, e tendo em consideração as condições adversas 

anteriormente invocadas, propõe-se ao executivo municipal, aprovar a 

suspensão dos trabalhos, ao abrigo do disposto no artigo 367º, não 

implicando a assunção de encargos por parte do Município.------------ 

2 – A presente suspensão de prazo implicará a prorrogação do mesmo por 

período igual àquele em que os trabalhos estiveram suspensos.-------- 

3 – Se a presente informação obtiver acolhimento por parte do executivo 

municipal, será elaborado o auto de suspensão.----------------------- 

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

Chaves, Divisão de Obras Públicas, 27 de novembro de 2020----------- 

A Técnica Superior responsável pela fiscalização da obra------------ 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª)-------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.12.14.- 

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 

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 
1.17. CONSTRUÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES (PAMUS 4)– 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 458/DOP/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 171, de 6 de setembro de 2019, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Construção de 

Centro Coordenador de Transportes (PAMUS 4)”.------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária do dia 28 de outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras 

Públicas, S.A.”, a execução da referida empreitada.------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 19 de novembro de 2019.--- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 832.800,00€ (Oitocentos e 
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trinta e dois mil e oitocentos euros), acrescido do valor do I.V.A. à 

taxa legal em vigor.------------------------------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 300 dias.--------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 2 de dezembro de 2019.----------------------------------- 

7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, tendo tomado conhecimento em 13 de dezembro de 

2019.--------------------------------------------------------------- 

8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária do dia 28 de setembro de 2020, o Município de Chaves aprovou 

prorrogação de prazo graciosa por um período de 60 dias até 6 de 

dezembro de 2020.---------------------------------------------------- 

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária do dia 9 de novembro de 2020, o Município de Chaves aprovou 

trabalhos complementares de suprimento de erros e omissões no valor 

de 16.502,90€ e, trabalhos a menos no valor de 16.526,80.------------ 

10. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do 

dia 4 de dezembro de 2020, solicitar a prorrogação de prazo para a 

conclusão da empreitada até 20 de dezembro de 2020, alegando que o 

responsável do subempreiteiro da estrutura metálica ficou infetado com 

Vírus Covid-19, ficando impedido de realizar os trabalhos.---------- 

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

1. O projeto da obra prevê a construção de um centro coordenador de 

transportes, respetivos arranjos exteriores e remodelação das vias de 

acesso envolventes.------------------------------------------------- 

2. O prazo da obra, considerando o seu início na data de aprovação 

do plano se segurança e saúde deveria terminar no dia 6 de dezembro 

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

3. Feita a analise do plano de trabalhos inicial, conclui-se que 

como entidade executante da empreitada o adjudicatário devia 

atempadamente adquirir e planear os materiais e trabalhos necessários 

para a execução de toda a obra.-------------------------------------- 

4. Na sequência do aparecimento da pandemia do vírus Covid-19, foram 

declarados vários estados de emergência em Portugal.----------------- 

5. Durante o estado de emergência e devido à conjuntura atual e 

decorrente do Covid-19, verificou-se e ainda se verifica realmente 

dificuldade de entrada de materiais em obra, bem como no rendimento 

dos trabalhos, condicionando a sua conclusão. 

6. O adjudicatário da obra solicita prorrogação até 20 de dezembro 

de 2020, 14 dias.---------------------------------------------------- 

7. Assim, tendo em consideração as circunstâncias imprevistas que 

se verificaram, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 

14 dias, dado que como anteriormente se referiu a entidade executante 

devia atempadamente adquirir e planear os materiais e trabalhos 

necessários para a execução de toda a obra.-------------------------- 

8. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo pata termino dos trabalhos.--------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito-------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se o seguinte:------------------------------ 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para 

a reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação;---------------------------------------------------------- 
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b) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo 

graciosa por um período de 14 dias, não tendo o empreiteiro direito a 

qualquer acréscimo de valor da Revisão de Preços em relação ao prazo 

acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data 

da prorrogação, se encontrar em vigor.------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada;----------------------------------------------------- 

d) O adjudicatário deverá ainda apresentar novo plano de trabalhos, 

novo plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às 

novas circunstâncias.----------------------------------------------- 

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

Chaves, 4 de dezembro de 2020---------------------------------------- 

O Técnico-----------------------------------------------------------

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)----------------------------------- 

Anexos: Email do pedido--------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.12.04.- 

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 

2020.12.04. --------------------------------------------------------

Defiro o pedido de prorrogação do prazo de conclusão da empreitada 

dada a manifesta urgência na aprovação da decisão e a impossibilidade 

de reunir, em tempo útil, o Executivo Municipal. -------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para ratificação do despacho 

exarado.------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 04.12.2020. ------------ 

 

 
1.18. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES” E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA.-------------------------------------------

Foi presente a informação nº 464/DOP/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 República – 2ª Série, nº 112, de 9 de junho de 2020, concurso 

público, para a execução da empreitada “Rede de Geotermia de Chaves”; 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 03 de agosto 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 01 de setembro 

de 2020;------------------------------------------------------------ 

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária é de 1.095.902,94 € (Um milhão e noventa e cinco 

mil, novecentos e dois euros e noventa e quatro cêntimos), acrescido 

do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, com o prazo de execução da 

obra de 365 dias;---------------------------------------------------- 

5 – O adjudicatário apresentou no dia 02 de dezembro de 2020, o Plano 

de Segurança e Saúde no Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis. 

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

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 
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Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis.---------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra.------------------------ 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pela Sr. ª Eng.ª 

Madalena Branco, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de 

ser aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser 

atualizado, sempre que no decurso da empreitada se verifique que as 

condições iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou 

identificados novos riscos.------------------------------------------  

III - Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se ao executivo camarário, deliberação no 

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

1. Aprovar o Plano de Segurança e saúde em anexo;------------------- 

2. Nomear como coordenador de segurança a Técnica Superior, Eng.ª 

Madalena Branco;---------------------------------------------------- 

3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação;----------------------------------------- 

4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho).-------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 04 de dezembro 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 

2020.12.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.19. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - TRABALHOS 

COMPLEMENTARES. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 433/DOP/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.--------------------------- 
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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 da 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. Tendo-se alterado o projeto de avac e ventilação, os trabalhos 

foram retomados a 10 fevereiro de 2020.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, tendo os 

trabalhos sido retomados em 25 de maio de 2020.---------------------- 

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

A – TRABALHOS COMPLEMENTARES---------------------------------------- 

1. O projeto da obra, contempla a conservação, restauro, preservação 

e recuperação dos espaços que compõem o conjunto arquitetónico das 

estruturas arqueológicas existentes, promovendo as condições 

necessárias para a reativação do sistema hidráulico de abastecimento 

de águas termais, condutas, tanques e piscinas. Prevê também a execução 

de camarins, redes de iluminação, telecomunicações, hidráulicas, avac, 

melhoria da eficiência energética e ambiental e, musealização e 

promoção da estrutura arqueológica. O referido projeto, para além da 

descrição de trabalhos atrás referida, tinha como grande objetivo a 

resolução das grandes condensações superficiais frequentes e extensas, 

nas superfícies interiores dos elementos opacos e vãos envidraçados, 

que se verificam no edifício, através de um sistema de ventilação.--- 

2. Na verdade, o município preparou a adjudicação inicial relativa 

à empreitada ora em análise com a imprescindível e rigorosa diligência 

-  conforme antecedentes elencados no I – tendo em consideração quer 

os meios e recursos à sua disposição – sendo certo que atenta a 

especificidade e complexidade técnicas subjacentes, o projeto inerente 

à empreitada resultou de procedimento pré-contratual autónomo - quer 

a natureza e as características do projeto de empreitada respetivo à 

data, tendo igualmente sido adotadas as boas práticas existentes no 

domínio em questão e devidamente acautelada a necessária relação entre 

os recursos gastos na preparação da adjudicação da empreitada e o 

respetivo valor previsível;------------------------------------------ 

3. Considerando que estamos na presença de um edifício com 

particularidades únicas, constituído por um grande espaço onde se 

situam as Termas Romanas constituídas por duas grandes piscinas e dois 

tanques de água termal, com graves problemas de condensação, 

possivelmente caso único no país e sem qualquer respaldo em termos 

técnicos e de investigação disponíveis especialmente ex ante, 

verificou-se ainda, que, entre o momento da preparação da execução da 

empreitada (auto de consignação) e a fase início da intervenção/ 

execução efetiva, aconteceu inesperadamente um aumento significativo 

das condensações e, consequentemente, uma grande evolução das 

patologias existentes nas estruturas arqueológicas identificadas, 

insuscetíveis de qualquer previsão ou de, ainda que eventual, 
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formulação a montante, isto é, aquando da elaboração do respetivo 

projeto e procedimento pré-contratual da empreitada, incluindo a 

respetiva adjudicação.---------------------------------------------- 

4. Assim, face às circunstâncias imprevisíveis anteriormente 

mencionadas e sobrevindas, e à respetiva impossibilidade de qualquer 

previsão atenta a diligência exigível e devidamente assegurada nos 

termos antes descrito, o atual Executivo Municipal, preventivamente e 

por razões de interesse público, decorrentes da ponderação das 

circunstâncias existentes, decidiu, pedir ao Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC), um estudo sobre a eficácia da ventilação 

prevista no projeto inicial, dada a complexidade e impossibilidade de 

cabal identificação e resolução dos problemas de condensação então 

existentes no edifício.---------------------------------------------- 

5. As conclusões do referido estudo, vieram a determinar que o 

sistema de ventilação mecânico da nave do edifício do Museu das Termas 

com um caudal de 23.900 m3/h era -face ao inesperado aumento 

significativo das condensações registado posteriormente - insuficiente 

para assegurar a remoção do vapor de água emitida pelas águas termais, 

revelando-se imprescindível, para resolver e prevenir a ocorrência das 

condensações generalizadas nos elementos opacos, assegurar antes um 

caudal de 10 renovações de ar por hora ou seja cerca de 115.000 m3/h. 

6. Posto isto, verifica-se que o projeto de execução inicialmente 

gizado face às circunstâncias existentes à data, deveria, na sequência 

das circunstâncias imprevisíveis que emergiram, ser revisto e deveria 

sofrer alterações, com a finalidade de garantir a eliminação total 

inerente ao aumento significativo e inesperado das condensações, tudo 

sob orientação do LNEC.---------------------------------------------- 

7. Assim, após vários estudos/soluções elaborados pelo LNEC, a 

referida entidade apontou para uma solução baseada no uso da água das 

Termas de Chaves em que será necessário um sistema de ventilação 

natural que assegure cerca de 2 renovações de ar por hora, bem como a 

captar a água quente do Museu das Termas Romanas, de modo a efetuar o 

aquecimento do edifício e arrefecer essa água que será re-injetada no 

tanque, sendo assim suficiente uma ventilação natural de cerca de 1 

renovação de ar por hora. Assim, a solução preconizada de ventilação 

natural associada ao aquecimento com água Termal (Sistema geotécnico) 

permite evitar o risco de ocorrência de condensações e proporcionar 

que a humidade relativa seja frequentemente inferior a 70% e que os 

custos energéticos de exploração do sistema, resultem apena do consumo 

bastante reduzido.-------------------------------------------------- 

8. Foi efetuado uma revisão ao projeto de execução de acordo com 

orientações do LNEC, onde se encontra explanada a solução estudada e 

apresentada pelo LNEC, que resumidamente consiste no seguinte:------- 

• A ventilação da nave das termas seja assegurada pela diferença 

de pressão criada pela diferença de temperatura entre o interior e o 

exterior, podendo ser complementada e intensificada pelo efeito da 

ação do vento junto das aberturas situadas na cobertura e nas paredes. 

Para controlar o efeito da ação do vento no caudal de ventilação e 

respetivo desperdício de energia de aquecimento, é proposto que as 

quatro aberturas de admissão de ar situadas na parede e por cima da 

porta de saída de emergência sejam dotadas de controlo automático que 

permita efetuar o fecho proporcional das respetivas aberturas.------- 

• A Climatização da nave assenta na instalação de um sistema de 

radiadores a água quente aplicados junto do pavimento e das paredes 

da envolvente do edifício. Para efetuar a transferência de calor entre 

o circuito primário de água quente, proveniente da captação água termal 

e o circuito secundário, será instalado um permutador de calor. 
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9. Apresenta-se em anexo o projeto de execução revisto e respetivo 

mapa de medições e orçamento, revisto e aprovado pelo referido 

Laboratório.-------------------------------------------------------- 

10. É ainda de salientar que estando na presença de um Monumento 

Nacional, torna-se imperioso acautelar e reforçar significativamente, 

a conservação e restauro das estruturas arqueológicas.--------------- 

11. Devido à paragem dos trabalhos para redefinição do projeto de 

aquecimento e ventilação, sua execução e respetiva aprovação, 

verificou-se que a degradação das estruturas arqueológicas aumentou 

consideravelmente, por se verificar, a condensação e falta de 

iluminação, ou seja humidade ambiental muito elevada promotora de 

desenvolvimento de algas; e  iluminação natural descontrolada também 

promotora de desenvolvimento de algas, e ainda o aparecimento de 

colonização biológica, algas verdes escuras. Verifica-se uma 

destruição dos materiais de construção romanos e dos solos pela queda 

continua de pingas de água de condensação e ainda uma destruição 

acentuada e generalizada dos materiais, líticos, cerâmicos e 

argamassas, particularmente o opus signinum, devido à grande 

concentração de sais e à ação doas criptoflorescências salinas.------ 

12. Com a finalidade de colmatar esta destruição, apresenta-se um 

aumento do valor das limpezas das estruturas arqueológicas, quer por 

via húmida, quer por via de desinfeção através de aplicação de biocida, 

bem como dos trabalhos de consolidação, conservação e restauro de 

argamassas, muros e elementos pétreos. A presente situação, foi também 

reportada pela Direção Regional da Cultura do Norte.----------------- 

13. Pelo exposto, o somatório dos referidos trabalhos, com preços 

acordados, resulta o valor de 388.919,17€, (Trezentos e oitenta e oito 

mil novecentos e dezanove euros e dezassete cêntimos), IVA não 

incluído, representando 39,08% do valor contratado.------------------ 

14. A estimativa orçamental proposta é constituída com preços 

unitários acordados. Os preços unitários acordados resultam da 

aplicação da avaliação de custos compostos, tendo em atenção as 

quantidades referidas no mapa de trabalhos e peças escritas, que 

compõem a presente informação.--------------------------------------- 

15. Assim, a estimativa orçamental foi obtida, tendo por base as 

medições referidas, às quais foram aplicados os preços unitários 

correntes e praticados na região em obras similares. Deste modo, os 

preços unitários procedem de custos médios unitários, resultantes de 

anteriores procedimentos, para prestações do mesmo tipo de trabalhos. 

Foram igualmente, tidos em atenção, outros fatores determinantes, tais 

como: o custo dos materiais; o custo da mão-de-obra e equipamentos; 

as acessibilidades; as quantidades; a especificidade dos trabalhos e 

condições de execução, os desperdícios e à diluição de outros custos, 

diretos e indiretos, tais como estaleiro, e trabalhos associados ao 

cumprimento do plano de segurança e saúde e plano de resíduos de 

construção e demolição.---------------------------------------------- 

16. Da alteração ao projeto de execução, resultam trabalhos a menos 

referentes aos equipamentos previstos inicialmente para a ventilação, 

foi também decido superiormente e conjuntamente com o projetista que 

não seriam executados os seguintes trabalhos: Sistema fotovoltaico, 

bem com respetivos pórticos de apoio e estrutura de suporte em 

estrutura metálica, dado deixar de se justificar; trabalhos de 

arquitetura de remodelação dos elementos existentes na laje praça, 

bancos, floreiras e muretes; teto falso em chapa por baixo do passadiço 

interior em estrutura metálica.-------------------------------------- 

17. Pelo exposto, de acordo com o mapa apresentado em anexo, resultam 

um total de Trabalhos a Menos, no valor 212 673,56€, (Duzentos e doze 
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mil euros, seiscentos e setenta e três e cinquenta e seis cêntimos), 

representando 21,37% do valor contratado. --------------------------- 

18. Considerando que, o decisor político acautelou o interesse 

público, quando solicitou parecer ao LNEC sobre o Projeto específico 

de execução, dado as características do problema em questão e do seu 

subsequente agravamento, recorrendo assim, aos meios razoáveis e 

possíveis com o intuito de alcançar o objeto do contrato.------------ 

19. Considerando que os trabalhos complementares em causa são 

trabalhos ocasionados por circunstâncias imprevisíveis, ou seja, uma 

entidade diligente não podia ter previsto, bem como não podem ser 

técnica e economicamente separáveis do contrato inicial sem 

inconvenientes graves, dado que a sua separação implica um aumento 

considerável de custos e não excedem, na sua globalidade, 40% do preço 

inicial.------------------------------------------------------------ 

20. Considerando o previsto no artigo 373.º do CCP os trabalhos terão 

um prazo de 145 dias, sendo que de acordo com o artigo 374.º do CCP o 

prazo de execução da obra é proporcionalmente prorrogado.------------ 

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) Aprovação do projeto de alterações (em anexo);----------------- 

c) Aprovação dos Trabalhos Complementares no valor de 388.919,17€, 

(Trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e dezanove euros e 

dezassete cêntimos), IVA não incluindo, representando 39,08% do valor 

contratado, de acordo com o n.º 4 do Artigo 370.º do Código dos 

Contratos Públicos, encontrando-se dentro do limite estabelecido no 

referido artigo, ou seja, de 40%. Os trabalhos referidos anteriormente 

têm compromisso n.º 2409/2020.---------------------------------------       

d) Aprovação dos Trabalhos Menos, de acordo com o disposto no Artigo 

379.º do Código dos Contratos Públicos, no valor 212 673,56€, 

(Duzentos e doze mil euros, seiscentos e setenta e três e cinquenta e 

seis cêntimos), representando 21,37% do valor contratado;------------ 

e) Deverá o prazo de execução da obra ser proporcionalmente 

prorrogado, de acordo com o Artigo 374.º do Código dos Contratos 

Públicos, por um período de 145 dias;-------------------------------- 

f) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Órgão Executivo, deverá ser notificado o adjudicatário no sentido de 

apresentar reforço de caução no valor de 38.891,92€, destinada a 

garantia da celebração do contrato adicional;------------------------ 

g) Que seja autorizada a redução da Garantia Autónoma n.º 

2017.08873, emitida pela Norgarante – Sociedade de Garantia Mútua, 

S.A. em 1 de setembro de 2017, no valor correspondente a 5% do valor 

dos trabalhos a menos;----------------------------------------------- 

h) Caso a proposta seja aprovada, ser encaminhada para o Gabinete 

de Notariado e Expropriações, de modo a ser formalizado contrato 

adicional, remetendo-se o mesmo ao Tribunal de Contas---------------- 

i) A aprovação dos preços não previsto no contrato, considerando 

que os mesmos resultam de preços unitários correntes e praticados na 

região em obras similares;------------------------------------------- 

j) Deverá ser ordenado por escrito ao adjudicatário, a execução de 

trabalhos complementares, acompanhada das alterações aos elementos de 

solução de obra, necessários à sua execução; ------------------------ 

k) De acordo com o Artigo n.º 315 do Código dos Contratos Públicos, 

deverá ter lugar à respetiva publicitação da modificação objetiva do 

contrato.----------------------------------------------------------- 
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l) À consideração Superior.---------------------------------------- 

Chaves, 11 de dezembro de 2020--------------------------------------O 

Técnico----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)----------------------------------- 

Anexos:------------------------------------------------------------- 

Projeto de alterações------------------------------------------------ 

Mapa de medições de trabalhos a mais--------------------------------- 

Mapa de medições de trabalhos a Menos-------------------------------- 

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

MINUTA DO 1.º ADICIONAL AO CONTRATO Nº 50/2017 - PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA “MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES” – TRABALHOS 

COMPLEMENTARES ----------------------------------------------------- 

A 6 de outubro de 2017, foi celebrado um contrato para execução da 

empreitada, “Musealização das Termas Romanas de Chaves”, pelo valor 

de € 995.027,03 (novecentos e noventa e cinco mil, vinte e sete euros 

e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, registado 

nos serviços municipais – Unidade de Contratos e Expropriações -, sob 

o n.º 50/2017, com a empresa “Costa & Carreira, Lda.”, pessoa coletiva 

n.º ……………., o qual foi submetido a Tribunal de Contas, onde lhe foi 

atribuído o número de processo ……………, e tendo obtido ………………, em 

………………..------------------------------------------------------------ 

De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária, 

do dia 15 de novembro de 2018, o Município de Chaves aprovou a 

suspensão dos trabalhos da empreitada supra identificada, em virtude 

da necessidade de se proceder à alteração do projeto de avac e 

ventilação, de forma a suprimir a elevada concentração de 

humidade/vapor de água, provocada pelas nascentes de água termal 

existentes no interior. -------------------------------------------- 

Em consequência, verifica-se a necessidade de alterações ao retro 

identificado contrato: ---------------------------------------------- 

A – TRABALHOS COMPLEMENTARES ---------------------------------------- 

• O projeto inicial da obra, contemplava a conservação, restauro, 

preservação e recuperação dos espaços que compõem o conjunto 

arquitetónico das estruturas arqueológicas existentes, promovendo as 

condições necessárias para a reativação do sistema hidráulico de 

abastecimento de águas termais, condutas, tanques e piscinas. Previa, 

ainda, a execução de camarins, redes de iluminação, telecomunicações, 

hidráulicas, avac, melhoria da eficiência energética e ambiental e, 

musealização e promoção da estrutura arqueológica. Para além destes 

trabalhos, o projeto tinha como grande objetivo, a resolução das 

grandes condensações superficiais frequentes e extensas, nas 

superfícies interiores dos elementos opacos e vãos envidraçados, que 

se verificam no edifício, através de um sistema de ventilação. ------ 

• Trata-se de um edifício com particularidades únicas, constituído 

por um grande espaço onde se situam as Termas Romanas, compostas por 

duas grandes piscinas e dois tanques de água termal, com graves 

problemas de condensação, possivelmente caso único no país e sem 

qualquer respaldo em termos técnicos e de investigação disponíveis, 

especialmente ex ante, verificando-se, entre o momento da preparação 

da execução da empreitada (auto de consignação) e a fase início da 

intervenção/execução efetiva, um aumento significativo das 

condensações e, consequentemente, uma grande evolução das patologias 

existentes nas estruturas arqueológicas identificadas, insuscetíveis 

de qualquer previsão ou de, ainda que eventual, formulação a montante, 

isto é, aquando da elaboração do respetivo projeto e procedimento pré-

contratual da empreitada, incluindo a respetiva adjudicação. -------- 
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• Assim, face às circunstâncias imprevisíveis anteriormente 

mencionadas e sobrevindas, e à respetiva impossibilidade de qualquer 

previsão atenta a diligência exigível e devidamente assegurada nos 

termos antes descritos, solicitou-se, preventivamente e por razões de 

interesse público, decorrentes da ponderação das circunstâncias 

existentes, ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), um 

estudo sobre a eficácia da ventilação prevista no projeto inicial, 

dada a complexidade e impossibilidade de cabal identificação e 

resolução dos problemas de condensação então existentes no edifício. 

• As conclusões do referido estudo, vieram a determinar que o 

sistema de ventilação mecânico da nave do edifício do Museu das Termas 

com um caudal de 23.900 m3/h era, face ao inesperado aumento 

significativo das condensações registado posteriormente, insuficiente 

para assegurar a remoção do vapor de água emitida pelas águas termais, 

revelando-se imprescindível, para resolver e prevenir a ocorrência das 

condensações generalizadas nos elementos opacos, assegurar antes um 

caudal de 10 renovações de ar por hora ou seja cerca de 115.000 m3/h. 

• Posto isto, em face da necessidade de alteração do projeto de 

execução inicialmente gizado e, após vários estudos/soluções 

elaborados pelo LNEC, a referida entidade apontou para uma solução 

baseada no uso da água das Termas de Chaves em que será necessário um 

sistema de ventilação natural que assegure cerca de 2 renovações de 

ar por hora, bem como a captação da água quente do Museu das Termas 

Romanas, de modo a efetuar o aquecimento do edifício e arrefecer essa 

água que será re-injetada no tanque, sendo assim suficiente uma 

ventilação natural de cerca de 1 renovação de ar por hora. Assim, a 

solução preconizada de ventilação natural associada ao aquecimento com 

água termal (Sistema geotécnico) permite evitar o risco de ocorrência 

de condensações e proporcionar que a humidade relativa seja 

frequentemente inferior a 70% e que os custos energéticos de exploração 

do sistema resultem apenas de um consumo bastante reduzido. --------- 

• A revisão ao projeto de execução efetuada com base nas 

orientações do LNEC, consiste, resumidamente, no seguinte: ---------- 

− A ventilação da nave das termas seja assegurada pela diferença de 

pressão criada pela diferença de temperatura entre o interior e o 

exterior, podendo ser complementada e intensificada pelo efeito da 

ação do vento junto das aberturas situadas na cobertura e nas paredes. 

Para controlar o efeito da ação do vento no caudal de ventilação e 

respetivo desperdício de energia de aquecimento, é proposto que as 

quatro aberturas de admissão de ar situadas na parede e por cima da 

porta de saída de emergência sejam dotadas de controlo automático que 

permita efetuar o fecho proporcional das respetivas aberturas. ------ 

− A Climatização da nave assenta na instalação de um sistema de 

radiadores a água quente aplicados junto do pavimento e das paredes 

da envolvente do edifício. Para efetuar a transferência de calor entre 

o circuito primário de água quente, proveniente da captação água termal 

e o circuito secundário, será instalado um permutador de calor. ----- 

• Por sua vez, em consequência da paragem dos trabalhos para 

redefinição do projeto de aquecimento e ventilação, sua execução e 

respetiva aprovação, verificou-se que a degradação das estruturas 

arqueológicas aumentou consideravelmente, devido à condensação e falta 

de iluminação, ou seja humidade ambiental muito elevada promotora de 

desenvolvimento de algas; e  iluminação natural descontrolada, também 

promotora de desenvolvimento de algas, e ainda o aparecimento de 

colonização biológica, algas verdes escuras. Verificou-se, ainda, uma 

destruição dos materiais de construção romanos e dos solos pela queda 
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continua de pingas de água de condensação e também uma destruição 

acentuada e generalizada dos materiais, líticos, cerâmicos e 

argamassas, particularmente o opus signinum, devido à grande 

concentração de sais e à ação das criptoflorescências salinas. ------ 

• A fim de colmatar esta destruição, verificou-se um incremento do 

valor das limpezas das estruturas arqueológicas, quer por via húmida, 

quer por via de desinfeção através da aplicação de biocida, bem como 

dos trabalhos de consolidação, conservação e restauro de argamassas, 

muros e elementos pétreos. A presente situação, foi também reportada 

pela Direção Regional da Cultura do Norte. -------------------------- 

• Pelo exposto, do somatório dos referidos trabalhos, com preços 

acordados, resulta o valor de € 388.919,17, (trezentos e oitenta e 

oito mil, novecentos e dezanove euros e dezassete cêntimos), IVA não 

incluído, representando 39,08% do valor contratado. Os preços 

unitários acordados resultam da aplicação da avaliação de custos 

compostos, tendo em atenção as quantidades referidas no mapa de 

trabalhos e peças escritas, que integram o processo. ---------------- 

B – TRABALHOS A MENOS ----------------------------------------------- 

• Por sua vez, da alteração ao projeto de execução, resultam 

trabalhos a menos, referentes, por um lado, a equipamentos previstos 

inicialmente para a ventilação, e, por outro, à não execução dos 

seguintes trabalhos: (i) sistema fotovoltaico, bem como respetivos 

pórticos de apoio e estrutura metálica de suporte, (ii) trabalhos de 

arquitetura de remodelação dos elementos existentes na laje praça, 

bancos, floreiras e muretes; e (iii) teto falso em chapa por baixo do 

passadiço interior em estrutura metálica. --------------------------- 

• De acordo com o mapa apresentado, anexo ao processo, resulta um 

total de Trabalhos a Menos no valor de € 212 673,56 (duzentos e doze 

mil, seiscentos e setenta e três euros e cinquenta e seis cêntimos), 

representando 21,37% do valor contratado. --------------------------- 

Assim, ------------------------------------------------------------- 

No dia……….. de ……………., de …………..., celebram o 1.º adicional ao contrato 

relativo à execução da empreitada designada “Musealização das Termas 

Romanas de Chaves” – Trabalhos complementares, nos termos do aprovado 

em reunião do executivo municipal, do dia …. de …………….de ………, na 

sequência da Informação/Proposta n.º ………../………, da Divisão de Obras 

Públicas, datada do dia ……….. de ………. de………. ------------------------ 

Como Primeiro Contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, 

representado pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, casado, 

natural da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, com poderes conferidos pela retro citada deliberação 

camarária, --------------------------------------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

Como Segundo Contratante, a COSTA & CARREIRA, LDA., com sede 

……………………….., Pessoa Coletiva n.º …………., com o mesmo número de matrícula 

na Conservatória do Registo Comercial de ……………., titular do Alvará de 

Construção n.º ………… - PUB, com o capital social de ……….. euros, 

legalmente representada por …………, (estado civil), natural de ……., 

residente ……………………, titular do cartão de cidadão n.º …………, válido até 

…………, emitido pelas entidades competentes da Republica Portuguesa, na 

qualidade de ……………….., conforme poderes constantes na …………………, 

documento que fica arquivado no processo respetivo ao presente 

adicional ao contrato. ---------------------------------------------- 

Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------- 

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 
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O presente adicional ao contrato tem por objeto trabalhos 

complementares referentes à empreitada “Musealização das Termas 

Romanas de Chaves”, pelo valor de € 388.919,17 (trezentos e oitenta e 

oito mil, novecentos e dezanove euros e dezassete cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal. ------------------------------------------------ 

Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------- 

(Prazo de execução) ------------------------------------------------- 

O prazo de execução dos trabalhos complementares é de 145 dias. ----- 

Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------- 

(Cabimento e compromisso) ------------------------------------------- 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do segundo contratante para o ano corrente e seguintes, tendo o encargo 

resultante deste contrato cabimento nas rubricas com a seguinte 

classificação: Económica: …………..; ----------------------------------- 

2. Com o presente adicional ao contrato foi assumido o Compromisso 
n.º ……/20….. de …/…/20……., em cumprimento do disposto no n.º 2, do 

artigo 9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro e artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 

de junho. ----------------------------------------------------------- 

Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------- 

(Garantia para cumprimento das obrigações por parte do segundo 

contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução dos trabalhos complementares, o segundo 

contratante presta, a favor do primeiro contratante, depósito de 

garantia/garantia bancária ………..…………….., emitida pelo ……………………., no 

dia …. de ….. de ……, no valor de € 38.891,92 (trinta e oito mil, 

oitocentos e noventa e um euros e noventa e dois cêntimos), 

correspondente a 10% do valor dos trabalhos complementares, objeto do 

presente contrato. -------------------------------------------------- 

Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------- 

(Foro competente) --------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------ 

Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------- 

(Legislação aplicável) ---------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações, e na restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------- 

(Disposições finais) ------------------------------------------------ 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente adicional ao contrato, 

serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor 

para o processamento das despesas públicas. ------------------------- 

2. A execução do presente adicional ao contrato foi autorizada por 

deliberação camarária do passado dia …. de …… de 20………. ------------- 

3. Foi feita prova, através da entrega de certidões, da situação 

contributiva regularizada perante a Segurança Social e Autoridade 

Tributária. -------------------------------------------------------- 

4. Este adicional foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

cada um dos contratantes. ------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ---------------------------------------------- 

Contrato n.º ….…/20….. ---------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2020.12.15.- 
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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 

2020.12.15. --------------------------------------------------------

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. --------------------------------------------- 
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1. PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DE TARIFÁRIO, DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO 

PÚBLICO DE ÁGUA, DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E DE GESTÃO 

DE RESÍDUOS URBANOS PARA O ANO DE 2021. INFORMAÇÃO N.º 463/DA/2020. - 

Foi presente a informação nº463/DA/2020, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

A empresa Águas do Norte S.A. é concessionária desde julho de 2015, 

em regime exclusivo, da exploração e gestão do sistema multimunicipal 

de abastecimento de água e saneamento de Trás os Montes e Alto Douro.- 

Por contrato de fornecimento de água e recolha de efluentes, celebrado 

a 01 de julho de 2015, Águas do Norte S.A. é a entidade fornecedora 

de água ao Município destinada a abastecimento público, bem como é 

responsável pela recolha e tratamento dos efluentes provenientes dos 

sistemas próprios do Município. ------------------------------------- 

A empresa RESAT/RESINORTE é por contrato celebrado a 29 de maio de 

2001 responsável pela receção, recolha seletiva para a valorização, 

tratamento e destino final dos resíduos sólidos urbanos produzidos no 

concelho;----------------------------------------------------------- 

A empresa RESAT/RESINORTE também foi responsável desde 10 de setembro 

de 2007 pela prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos 

urbanos e pelo fornecimento e manutenção de contentores, sendo a partir 

de agosto de 1 de agosto de 2012 sido substituída nesta prestação de 

serviços pela empresa Rede Ambiente, engenharia e serviços S.A.------ 

2 – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

Nos termos da alínea b) do n. º3 do artigo 5.º do Estatuto da ERSAR, 

aprovado pela Lei n.º 10/2014, de 6 de março é atribuição da entidade 

reguladora avaliar e auditar a fixação das tarifas fixadas pelas 

entidades gestoras dos serviços de águas e resíduos de titularidade 

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

O n. º7 do artigo 21.º da Lei n. º73/2013 de 3 de setembro, que entrou 

em vigor em 1 de janeiro de 2014, estabelece que as tarifas municipais 

relativas à prestação dos serviços de abastecimento de água, 
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saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos estão 

sujeitas ao parecer da entidade reguladora, no que respeita à sua 

conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor.---- 

Neste contexto, devem as entidades gestoras municipais que asseguram 

a provisão de serviços de águas e de resíduos em modelo de gestão 

direta preparar o processo de revisão tarifária com vista à sua 

apreciação pela ERSAR.----------------------------------------------- 

No ano de 2010 foi desenvolvida pelo então Departamento de Serviços 

Municipais a atual estrutura tarifária do serviço de abastecimento de 

água para consumo humano, de saneamento de águas residuais urbanas e 

de gestão de resíduos urbanos, prestados a consumidores finais.------ 

O documento então aprovado, seguiu a legislação atualmente em vigor, 

nomeadamente o Decreto-lei n. º194/2009 de 20 de agosto, bem como a 

recomendação IRAR n. º1/2009 de 28 de agosto, tendo sido seguido na 

sua elaboração os critérios de cálculo definidos para a formulação de 

tarifários, constantes da recomendação ERSAR n. º2/2010 de 12 de 

junho.-------------------------------------------------------------- 

Com a entrada em vigor em 2013, do novo Regulamento Municipal dos 

Serviços de Abastecimento Publico de Água, de Saneamento de Águas 

Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, obrigatório 

pelo Decreto-lei n. º194/2009 de 20 de agosto, elaborado no cumprimento 

do exigido na Portaria n.º 34/2011 de 13 janeiro, novos custos de 

exploração tiveram de ser assumidos pela Entidade Gestora, sem a 

correspondente repercussão nas tarifas fixas.------------------------ 

É preocupação da entidade reguladora, Recomendação ERSAR n.º 02/2010, 

combater a grande disparidade nos tarifários aplicados a nível 

nacional, aos utilizadores finais, procurando o regulador que as 

Entidades Gestoras evoluam, gradualmente para criação de uma estrutura 

tarifária uniforme, que seja compatível com a capacidade económica das 

populações, e que ao mesmo tempo, reflita a recuperação de custos na 

observância do preconizado no PEAASAR II.---------------------------- 

A fim de ir dando cumprimento às recomendações do setor, tal como o 

já o temos vindo a fazer gradualmente elaborou-se a presente proposta 

de atualização tarifária que para além de pretender corrigir algumas 

distorções tarifárias existentes, irá permitir a recuperação 

tendencial dos custos decorrentes da provisão dos respetivos serviços 

prestados, operando num cenário de eficiência e tendo em atenção a 

necessidade de salvaguardar a acessibilidade económica aos serviços 

por parte da população.---------------------------------------------- 

A proposta agora apresentada, a vigorar a partir de janeiro de 2020, 

foi efetuada no estrito cumprimento das recomendações e critérios de 

cálculo do ERSAR.---------------------------------------------------- 

3 – CÁLCULO DO TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO----------------- 

3.1 – Utilizadores domésticos---------------------------------------- 

3.1.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

A tarifa fixa de abastecimento a utilizadores domésticos deve ser 

devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser 

expressa em euros por dia.------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa de abastecimento para utilizadores 

domésticos com contador de diâmetro nominal de 15mm a 25mm adotou-se 

a seguinte expressão:------------------------------------------------ 

Tf
AD =Tfr

AD x Ktf
AD------------------------------------------------------------------------------------ 

Tf
AD – Tarifa fixa de abastecimento para utilizadores domésticos, valor 

definido num intervalo entre 0,05€ e 0,15€/ dia;--------------------- 

Tfr
AD- Tarifa fixa de referência;------------------------------------- 

Ktf
AD – Coeficiente de disponibilidade, a definir pela entidade gestora, 

entre um valor mínimo de 0,5000 e máximo de 1,5000.----- 
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Adotando-se a tarifa fixa de referência (Tfr

AD) de €0,0667 e o 

coeficiente de disponibilidade de 1,3000, a tarifa fixa para 

utilizadores domésticos com contadores de diâmetro nominal inferior a 

25mm ficaria:------------------------------------------------------- 

Tf
AD = Tfr

AD x Ktf
AD = €0,0667 x 1,3000 = €0,0867/dia---------------- 

Aos utilizadores domésticos cujo contador possua diâmetro nominal de 

40mm a 65mm, ou igual ou superior a 80mm deve aplicar-se a tarifa fixa 

prevista para utilizadores não domésticos, €0,1950 e €0,29167.------- 

3.1.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para utilizadores 

domésticos deve ser devida em função do intervalo temporal objeto de 

faturação e ser expressa em euros por m3.---------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo, expressos em m3 de 

água por m3:--------------------------------------------------------- 

• 1.º escalão: até 5;-------------------------------------------- 

• 2.º escalão: superior a 5 e até 15;---------------------------- 

• 3.º escalão: superior a 15 e até 25;--------------------------- 

• 4.º escalão: superior a 25.------------------------------------ 

O valor final da componente variável devida pelo utilizador deve ser 

calculado pela soma das parcelas correspondente a cada escalão. ----- 

Tv
AD = Tv1

AD+ Tv2
AD+ Tv3

AD+ Tv4
AD------------------------------------------------------------------- 

Tv
AD – Tarifa variável de abastecimento para utilizadores domésticos;- 

Tv1
AD – Tarifa variável do 1.º escalão, a definir num intervalo entre 

€0,3000 e €0,9000/m3;------------------------------------------------ 

Tv2
AD – Tarifa variável do 2.º escalão;------------------------------- 

Tv3
AD – Tarifa variável do 3.º escalão;------------------------------- 

Tv4
AD – Tarifa variável do 4.º escalão.------------------------------- 

Tv2
AD = Tv1

AD x Ktv2
AD--------------------------------------------------------------------------------- 

Ktv2
AD – Coeficiente de 2.º escalão, definido entre um valor mínimo 

(Ktv2
ADmin=1,5000) e um valor máximo (Ktv2

ADmax=2,5000).------------------ 

Tv3
AD = Tv2

AD x Ktv3
AD--------------------------------------------------------------------------------- 

Ktv3
AD – Coeficiente de 3.º escalão, definido entre um valor mínimo --

(Ktv3
ADmin=1,5000) e um valor máximo (Ktv3

ADmax=2,5000).----------------- 

Tv4
AD = Tv3

AD x Ktv4
AD--------------------------------------------------------------------------------- 

Ktv4
AD – Coeficiente de 4.º escalão, definido entre um valor mínimo 

(Ktv4
ADmin=1,5000) e um valor máximo (Ktv4

ADmax=2,5000).------------------ 

Adotando como valor da tarifa variável do 1.º escalão, o valor de um 

valor intermédio no intervalo de €0,3000 a €0,9000 preconizado, fixa-

se esta tarifa em €0,5033.------------------------------------------- 

Definindo os coeficientes de escalão de 1,7839 (Ktv2
AD), 1,7750 (Ktv3

AD), 

1,7700 (Ktv4
AD), todos situados no intervalo de 1,5000 a 2,5000 

preconizados, obtêm-se as seguintes tarifas variáveis de escalão:---- 

• 1.º escalão (0 a 5m3) = TV1
AD = €0,5033/m3;----------------------- 

• 2.º escalão (6 a 15m3) = Tv2
AD = Tv1

AD x Ktv2
AD = €0,5150 x 1,7839 = 

€0,9070/m3;---------------------------------------------------------- 

• 3.º escalão (16 a 25m3) = TV3
AD= Tv2AD x Ktv3AD = €0,9187 x 1,7750 = 

€1,6190/m3;---------------------------------------------------------- 

• 4.º escalão (superior a 26m3) = TV4
AD = Tv3

AD x Ktv4
AD = €1,6307 x 

1,7700 = €2,8746/m3.------------------------------------------------- 

3.2 – Utilizadores não domésticos------------------------------------ 

3.2.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

A tarifa fixa de abastecimento a utilizadores não domésticos deve ser 

devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser 

expressa em euros por dia.------------------------------------------- 
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A tarifa aplicável a utilizadores não domésticos deve ser diferenciada 

de forma progressiva em função do diâmetro nominal do contador 

instalado, nos termos seguintes:------------------------------------- 

• 1.º nível de 15mm a 25mm;-------------------------------------- 

• 2.º nível de 40mm a 65mm;-------------------------------------- 

• 3.º nível igual ou superior a 80mm;---------------------------- 

A tarifa fixa prevista para o 1.º nível terá um valor superior ao da 

tarifa fixa aplicável a utilizadores domésticos.--------------------- 

No cálculo da tarifa fixa de abastecimento para utilizadores não 

domésticos com contador de diâmetro nominal até 25mm (1.º nível) 

adotou-se a seguinte expressão:-------------------------------------- 

Tf1
AND = Tf

AD x Ktf1
AND------------------------------------------------------------------------------- 

Tf1
AND – Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal de 15mm a 25mm (1.º nível);--------------------------------- 

Tf
AD- Tarifa fixa relativa a contadores domésticos de diâmetro nominal 

de 15mm a 25mm;------------------------------------------------------ 

Ktf1
AND – Coeficiente de diferenciação de 1.º nível, a definir pela 

entidade gestora, entre um valor mínimo de 1,500 e máximo de 3,000. 

No cálculo da tarifa fixa de abastecimento para utilizadores não 

domésticos com contador de diâmetro nominal de 40mm a 65mm (2.º nível) 

adoptou-se a seguinte expressão:------------------------------------- 

Tf2
AND = Tf1

AND x Ktf2
AND------------------------------------------------------------------------------ 

Tf2
AND – Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal de 40mm a 65mm (2.º nível);---------------------------------- 

Tf1
AND- Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal de 15mm a 25mm (1.º nível);---------------------------------- 

Ktf2
AND – Coeficiente de diferenciação de 2.º nível, a definir pela 

entidade gestora, entre um valor mínimo de 1,500 e máximo de 3,000. - 

No cálculo da tarifa fixa de abastecimento para utilizadores não 

domésticos com contador de diâmetro nominal igual ou superior a 80mm 

(3.º nível) adoptou-se a seguinte expressão:------------------------- 

Tf3
AND = Tf2

AND x Ktf3
AND------------------------------------------------------------------------------ 

Tf3
AND – Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal igual ou superior a 80mm (3.º nível);------------------------ 

Tf2
AND- Tarifa fixa relativa a contadores não domésticos de diâmetro 

nominal de 40mm a 65mm (2.º nível);---------------------------------- 

Ktf3
AND – Coeficiente de diferenciação de 3.º nível, a definir pela 

entidade gestora, entre um valor mínimo de 1,500 e máximo de 3,000.-- 

Adotando-se o valor de 1,500 para o coeficiente de diferenciação de 

1.º nível (Ktf1), de 1,500 para o de 2.º nível (Ktf2) e de 1,500 para 

o coeficiente de diferenciação de 3.º nível (Ktf3), obtêm-se as 

seguintes tarifas fixas para contadores não domésticos de diâmetros 

de 15mm a 25mm, de 40mm a 65mm e de diâmetros iguais ou superiores a 

80mm:--------------------------------------------------------------- 

Tf1
AND = Tf

AD x Ktf1
AND= 0,0867 x1,5000 = €0,1301/dia--------------------- 

Tf2
AND = Tf1

AND x Ktf2
AND= 0,1301 x 1,5000 = €0,1952/dia------------------ 

Tf3
AND = Tf2

AND x Ktf3
AND= 0,1952 x 1,5000 = €0,2928/dia------------------ 

3.2.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

A tarifa variável de abastecimento para utilizadores não domésticos 

(Tv
AND), deve ser de acordo com a recomendação do ERSAR, igual à tarifa 

do 3.º escalão aplicada aos utilizadores domésticos (Tv3
AD), ou seja:- 

Tv
AND = Tv3

AD= €1,6190/m3-------------------------------------------------------------------------- 

3.3 – Tarifários especiais------------------------------------------- 

3.3.1 – Associações de carácter social e beneficência---------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é igual à proposta 

para o utilizador doméstico, €0,0867/dia.---------------------------- 
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Para a tarifa variável, propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa 

variável do 1.º escalão, aplicada a utilizadores domésticos, 

€0,5033/m3.---------------------------------------------------------- 

3.3.2 – Freguesias--------------------------------------------------- 

Para o tarifário de venda de água às freguesias é proposta uma tarifa 

variável de €0,5062/m3.---------------------------------------------- 

3.3.3 – Perdas de água----------------------------------------------- 

Propõe-se que a tarifa especial para perdas de água acidentais, 

ocasionais, não reincidentes e desde que devidamente comprovadas pelos 

serviços municipais seja no valor da tarifa de compra do município ao 

fornecedor em alta, agravado de 20%, €0,6574/m3.--------------------- 

3.4 – Tarifário social----------------------------------------------- 

Propõe-se a criação um tarifário social, sendo critério de 

elegibilidade a demonstração de que o agregado familiar possua um 

rendimento bruto englobável para efeitos de IRS inferior a 1,5 vezes 

o valor anual da retribuição mínima garantida.----------------------- 

3.4.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

Propõe-se a isenção da tarifa fixa.---------------------------------- 

3.4.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para utilizadores de 

tarifário social é igual á tarifa variável do serviço de abastecimento 

para utilizadores domésticos.---------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo:---------------------- 

• 1.º escalão (0 a 15m3) = €0,5033/m3;------------------------------- 

• 2.º escalão (16 a 25m3) = €1,6190/m3;------------------------------ 

• 3.º escalão (acima de 25m3) = €2,8746/m3.-------------------------- 

3.5 – Tarifário para famílias numerosas------------------------------ 

3.5.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

A tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas deve ser devida em 

função do intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em 

euros por dia.------------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas adotou-

se o mesmo procedimento que se utilizou para o cálculo da tarifa fixa 

de utilizadores domésticos.------------------------------------------ 

A tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas com contadores de 

diâmetro nominal inferior a 25mm é a seguinte:----------------------- 

Tf
AD = €0,0867/dia--------------------------------------------------- 

A tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas com contadores de 

diâmetro nominal de 40mm a 65mm é a seguinte:----------------------- 

Tf
AD = €0,1950/dia--------------------------------------------------- 

A tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas com contadores de 

diâmetro nominal igual ou superior a 80mm é a seguinte:-------------- 

Tf
AD = €0,2917/dia--------------------------------------------------- 

3.5.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

A tarifa variável do tarifário para famílias numerosas deve ser devida 

em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em 

euros por m3.-------------------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo, expressos em m3 de 

água por m3:--------------------------------------------------------- 

• 1.º escalão (0 a 5+3*n m3) = €0,5033/m3;------------------------ 

• 2.º escalão (6+3*n a 15+3*n m3) = €0,9070/m3;------------------- 

• 3.º escalão (16+3*n a 25+3*n m3) = €1,66190/m3;----------------- 

• 4.º escalão (superior a 26+3*n m3) = €2,8746/m3.---------------- 
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3.6 –Utilizadores de pequenos aglomerados rurais consumidores de Águas 

do Norte e consumidores com captações com consumo energia------------ 

3.6.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

A tarifa fixa de abastecimento a utilizadores de pequenos aglomerados 

rurais consumidores de Águas do Norte deve ser devida em função do 

intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em euros por 

dia.---------------------------------------------------------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é de uma redução 

de 23% em relação à proposta para o utilizador doméstico, €0,0667/dia, 

porque estes sistemas não têm gastos de manutenção.------------------ 

3.6.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para utilizadores de 

pequenos aglomerados rurais captações sem consumo de energia proposta 

para este tarifário especial é de uma redução de 25% na tarifa variável 

do serviço de abastecimento para utilizadores domésticos, porque estes 

sistemas não têm gastos com energia e deve ser expressa em euros por 

m3.------------------------------------------------------------------ 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo:---------------------- 

• 1.º escalão (0 a 5m3) = TV1
AD = €0,5033/m3;----------------------- 

• 2.º escalão (5 a 15m3) = Tv2
AD = €0,9070/m3;---------------------- 

• 3.º escalão (15 a 25m3) = TV3
AD= €1,6190m3;---------------------- 

• 4.º escalão (acima de 25m3) = TV4
AD = €2,8746/m3.---------------- 

3.6.3 – Utilizadores não domésticos---------------------------------- 

3.6.3.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------ 

A tarifa fixa de abastecimento a utilizadores não domésticos deve ser 

devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser 

expressa em euros por dia.------------------------------------------- 

A tarifa aplicável a utilizadores não domésticos deve ser diferenciada 

de forma progressiva em função do diâmetro nominal do contador 

instalado, nos termos seguintes:------------------------------------- 

• 1.º nível de 15mm a 25mm;-------------------------------------- 

• 2.º nível de 40mm a 65mm;-------------------------------------- 

• 3.º nível igual ou superior a 80mm;---------------------------- 

A tarifa fixa prevista terá um valor superior ao da tarifa fixa 

aplicável a utilizadores domésticos.--------------------------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é de uma redução 

de 50% em relação à proposta para o utilizador não doméstico, porque 

estes sistemas não têm gastos de manutenção.------------------------- 

Tf1
AND = Tf

AD x Ktf1
AND= 0,0667 x1,5000 = €0,1001/dia--------------------- 

Tf2
AND = Tf1

AND x Ktf2
AND= 0,1001 x 1,5000 = €0,1500/dia------------------ 

Tf3
AND = Tf2

AND x Ktf3
AND= 0,1500 x 1,5000 = €0,2244/dia------------------ 

3.6.3.2 – Tarifa variável-------------------------------------------- 

A tarifa variável de abastecimento para utilizadores não domésticos 

(Tv
AND), deve ser de acordo com a recomendação do ERSAR, igual à tarifa 

do 3.º escalão aplicada aos utilizadores domésticos (Tv3
AD), ou seja:- 

Tv
AND = Tv3

AD= €1,6190/m3-------------------------------------------------------------------------- 

3.6.4 – Tarifário social--------------------------------------------- 

Propõe-se a criação um tarifário social, sendo critério de 

elegibilidade a demonstração de que o agregado familiar possua um 

rendimento bruto englobável para efeitos de IRS inferior a 1,5 vezes 

o valor anual da retribuição mínima garantida.----------------------- 

3.6.4.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------ 

Propõe-se a isenção da tarifa fixa.---------------------------------- 

3.6.4.2 – Tarifa variável-------------------------------------------- 
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A tarifa variável do serviço de abastecimento para utilizadores de 

tarifário social é igual á tarifa variável do serviço de abastecimento 

para utilizadores domésticos.---------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo:---------------------- 

• 1.º escalão (0 a 15m3) = €0,5033/m3; --------------------------- 

• 2.º escalão (16 a 25m3) = €1,6190/m3;--------------------------- 

• 3.º escalão (acima de 25m3) = €2,8746/m3.----------------------- 

3.6.5 – Tarifário para famílias numerosas---------------------------- 

3.6.5.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------ 

A tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas deve ser devida em 

função do intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em 

euros por dia.------------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas adotou-

se o mesmo procedimento que se utilizou para o cálculo da tarifa fixa 

de utilizadores domésticos.------------------------------------------ 

A tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas com contadores de 

diâmetro nominal inferior a 25mm é a seguinte:----------------------- 

Tf
AD = €0,0667/dia--------------------------------------------------- 

3.6.5.2 – Tarifa variável-------------------------------------------- 

A tarifa variável do tarifário para famílias numerosas deve ser devida 

em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em 

euros por m3.-------------------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo, expressos em m3 de 

água por m3:--------------------------------------------------------- 

• 1.º escalão (0 a 5+3*n m3) = €0,5033/m3;------------------------ 

• 2.º escalão (6+3*n a 15+3*n m3) = €0,9070/m3;------------------- 

• 3.º escalão (16+3*n a 25+3*n m3) = €1,6190/m3;------------------ 

• 4.º escalão (superior a 26+3*n m3) = €2,8746/m3.---------------- 

3.6.6.1 – Associações de carácter social e beneficência-------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é igual à proposta 

para o utilizador doméstico, €0,0667/dia.---------------------------- 

Para a tarifa variável, propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa 

variável do 1.º escalão, aplicada a utilizadores domésticos, 

€0,5033/m3.---------------------------------------------------------- 

3.7 –Utilizadores de pequenos aglomerados rurais com captações sem 

consumo energia----------------------------------------------------- 

3.7.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

A tarifa fixa de abastecimento a utilizadores de pequenos aglomerados 

rurais consumidores de Águas do Norte deve ser devida em função do 

intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em euros por 

dia.---------------------------------------------------------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é de uma redução 

de 50% em relação à proposta para o utilizador doméstico, €0,033/dia, 

porque estes sistemas não têm gastos de manutenção.------------------ 

3.7.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para utilizadores de 

pequenos aglomerados rurais captações sem consumo de energia proposta 

para este tarifário especial é de uma redução de 50% na tarifa variável 

do serviço de abastecimento para utilizadores domésticos, porque estes 

sistemas não têm gastos com energia e deve ser expressa em euros por 

m3.------------------------------------------------------------------ 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo:---------------------- 

• 1.º escalão (0 a 5m3) = TV1
AD = €0,2533/m3;----------------------- 
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• 2.º escalão (5 a 15m3) = Tv2
AD = €0,6570/m3;---------------------- 

• 3.º escalão (15 a 25m3) = TV3
AD= €1,63690m3;--------------------- 

• 4.º escalão (acima de 25m3) = TV4
AD = €2,6246/m3.---------------- 

3.7.3 – Utilizadores não domésticos---------------------------------- 

3.7.3.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------ 

A tarifa fixa de abastecimento a utilizadores não domésticos deve ser 

devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser 

expressa em euros por dia.------------------------------------------- 

A tarifa aplicável a utilizadores não domésticos deve ser diferenciada 

de forma progressiva em função do diâmetro nominal do contador 

instalado, nos termos seguintes:------------------------------------- 

• 1.º nível de 15mm a 25mm;-------------------------------------- 

• 2.º nível de 40mm a 65mm;-------------------------------------- 

• 3.º nível igual ou superior a 80mm;---------------------------- 

A tarifa fixa prevista terá um valor superior ao da tarifa fixa 

aplicável a utilizadores domésticos.--------------------------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é de uma redução 

de 50% em relação à proposta para o utilizador não doméstico, porque 

estes sistemas não têm gastos de manutenção.------------------------- 

Tf1
AND = Tf

AD x Ktf1
AND= 0,0333 x1,5000 = €0,0500/dia--------------------- 

Tf2
AND = Tf1

AND x Ktf2
AND= 0,0500 x 1,5000 = €0,0750/dia------------------ 

Tf3
AND = Tf2

AND x Ktf3
AND= 0,0750 x 1,5000 = €0,1122/dia------------------ 

3.6.3.2 – Tarifa variável-------------------------------------------- 

A tarifa variável de abastecimento para utilizadores não domésticos 

(Tv
AND), deve ser de acordo com a recomendação do ERSAR, igual à tarifa 

do 3.º escalão aplicada aos utilizadores domésticos (Tv3
AD), ou seja:- 

Tv
AND = Tv3

AD= €1,3690/m3-------------------------------------------------------------------------- 

3.6.4 – Tarifário social--------------------------------------------- 

Propõe-se a criação um tarifário social, sendo critério de 

elegibilidade a demonstração de que o agregado familiar possua um 

rendimento bruto englobável para efeitos de IRS inferior a 1,5 vezes 

o valor anual da retribuição mínima garantida.----------------------- 

3.6.4.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------ 

Propõe-se a isenção da tarifa fixa.---------------------------------- 

3.6.4.2 – Tarifa variável-------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de abastecimento para utilizadores de 

tarifário social é igual á tarifa variável do serviço de abastecimento 

para utilizadores domésticos.---------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo:---------------------- 

• 1.º escalão (0 a 15m3) = €0,2533/m3;---------------------------- 

• 2.º escalão (16 a 25m3) = €1,3690/m3;--------------------------- 

• 3.º escalão (acima de 25m3) = €2,6246/m3.----------------------- 

3.6.5 – Tarifário para famílias numerosas---------------------------- 

3.6.5.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------ 

A tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas deve ser devida em 

função do intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em 

euros por dia.------------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas adotou-

se o mesmo procedimento que se utilizou para o cálculo da tarifa fixa 

de utilizadores domésticos.------------------------------------------ 

A tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas com contadores de 

diâmetro nominal inferior a 25mm é a seguinte:----------------------- 

Tf
AD = €0,0333/dia--------------------------------------------------- 

3.6.5.2 – Tarifa variável-------------------------------------------- 
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A tarifa variável do tarifário para famílias numerosas deve ser devida 

em função do intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em 

euros por m3.-------------------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo, expressos em m3 de 

água por m3:--------------------------------------------------------- 

• 1.º escalão (0 a 5+3*n m3) = €0,2533/m3;------------------------ 

• 2.º escalão (6+3*n a 15+3*n m3) = €0,6570/m3;------------------- 

• 3.º escalão (16+3*n a 25+3*n m3) = €1,3690/m3;------------------ 

• 4.º escalão (superior a 26+3*n m3) = €2,6246/m3.---------------- 

3.6.6.1 – Associações de carácter social e beneficência-------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é igual à proposta 

para o utilizador doméstico, €0,0333/dia.---------------------------- 

Para a tarifa variável, propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa 

variável do 1.º escalão, aplicada a utilizadores domésticos, 

€0,2533/m3.---------------------------------------------------------- 

4. - CÁLCULO DO TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO-------------------- 

4.1. Utilizadores domésticos----------------------------------------- 

4.1.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa de saneamento para utilizadores domésticos 

(Tf
SD) segue-se a orientação do ERSAR, adotando-se a seguinte 

expressão:---------------------------------------------------------- 

Tf 
SD = valor definido num intervalo entre € 0,0500 e €0,1500/dia. --- 

Adotando-se uma tarifa fixa de saneamento para utilizadores finais 

domésticos (Tf
SD) de €0,1000/dia, situada no intervalo de €0,0500 a 

€0,1500) como recomendado.------------------------------------------- 

4.1.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa variável de saneamento para utilizadores 

domésticos (Tv
SD), deve ser de acordo com a recomendação do ERSAR, que 

corresponda à aplicação de uma determinada percentagem à componente 

variável do serviço de abastecimento.-------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de saneamento para utilizadores 

domésticos deve ser devida em função do volume de águas residuais 

recolhidas durante o período objeto de faturação.-------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser determinada pela aplicação de 

um coeficiente de custo, específico a cada entidade gestora, à tarifa 

variável média do serviço de abastecimento devida pelo utilizador 

final doméstico.---------------------------------------------------- 

O valor da tarifa variável média do serviço de abastecimento é o que 

resulta do rácio, apurado em cada fatura, entre o somatório dos valores 

da componente variável do serviço faturados em cada escalão e o 

somatório dos volumes faturados em cada escalão, corrigidos de 

eventuais acertos.-------------------------------------------------- 

Para o efeito, recomenda-se em primeiro lugar a adoção da seguinte 

expressão:---------------------------------------------------------- 

Tv 
SD = Tvm

AD × Ktv
SD--------------------------------------------------------------------------------- 

Tvm
AD - Tarifa variável média do serviço de abastecimento;------------ 

Ktv
SD - Coeficiente de custo específico do saneamento, definido entre 

um valor mínimo de 0,5 e um valor máximo de 1,5.--------------------- 

Como o valor da tarifa variável média do serviço de abastecimento 

apurado para cada utilizador, em cada fatura, depende da distribuição 

dos consumos faturados pelos escalões, temos que a tarifa variável do 

serviço de saneamento para utilizadores domésticos também é uma tarifa 

por escalões.------------------------------------------------------  

Adotando como valor da tarifa variável do 1.º escalão, o valor de um 

valor intermédio no intervalo de €0,3000 a €0,9000 preconizado, fixa-

se esta tarifa em €0,5033.------------------------------------------- 
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Definindo os coeficientes de escalão de 1,1923 (Ktv1

SD), 1,7344 (Ktv2
SD), 

1,7323, (Ktv3
SD), 1,7304 (Ktv4

SD), todos situados no intervalo de 1,5000 

a 2,5000 preconizados, obtêm-se as seguintes tarifas variáveis de 

escalão:------------------------------------------------------------ 

• 1.º escalão (0 a 5m3) = TV1
SD = Tv1

AD x Ktv1
SD = €0,5033/ m³ x 1,1923 

= €0,6001/m³;------------------------------------------------------- 

• 2.º escalão (5 a 15m3) = Tv2
SD = Tv

AD x Ktv2
SD = €0,6001/ m³ x 1,7344 = 

€1,0408/m³;--------------------------------------------------------- 

• 3.º escalão (15 a 25m3) = TV3
SD= Tv2AD x Ktv3SD = €1,0408/ m³ x 1,7323 

= €1,8030/m³;------------------------------------------------------- 

• 4.º escalão (acima de 25m3) = TV4
SD = Tv3

AD x Ktv4
SD = €1,8030/ m³ x 

1,7304 = €3,120/m³.-------------------------------------------------- 

4.2. Utilizadores não domésticos------------------------------------- 

4.2.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa de saneamento para utilizadores não 

domésticos – Tf
SND, recomenda-se a adoção da seguinte expressão:------ 

Tf
SND = Tf

SD × Ktf 
SND-------------------------------------------------------------------------------- 

Tf
SD - Tarifa fixa de saneamento para utilizadores domésticos,-------- 

Ktf
SND - Coeficiente de diferenciação, definido entre um valor mínimo 

de 1 e um valor máximo de 3,0---------------------------------------- 

Adotando-se um coeficiente de diferenciação (Ktf 
SND) de 1,5, ou seja, 

compreendido entre 1,0 e 3,0) seria respeitada a recomendação.------- 

Assim a tarifa fixa de saneamento para utilizadores finais não 

domésticos será:---------------------------------------------------- 

Tf
SD) = €0,1000/dia.------------------------------------------------- 

Tf
SND = Tf

SD × Ktf 
SND-------------------------------------------------------------------------------- 

(Tf
SND) = 0,1000 x 1,5 = €0,1500/dia.--------------------------------- 

4.2.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa variável de saneamento para utilizadores não 

domésticos – Tv
SND, recomenda-se a adoção da seguinte expressão:------ 

Tv
SND = Tv 

AND × Ktv 
SND----------------------------------------------------------------------------- 

Tv
AND - Tarifa variável de abastecimento para utilizadores não 

domésticos;--------------------------------------------------------- 

Ktv
SND - Coeficiente de custo específico do saneamento, definido entre 

um valor mínimo, não inferior ao coeficiente de custo específico do 

saneamento estabelecido para os utilizadores domésticos (Ktv
SD) e um 

valor máximo de 1,5-------------------------------------------------- 

Adotando-se um coeficiente de custo específico (Ktv
SND) de 0,8162, ou 

seja, superior a 0,8 e inferior a 1,5, assim obedeceria à 

recomendação.------------------------------------------------------- 

Como a tarifa variável do serviço de abastecimento recomendada para 

utilizadores finais não domésticos é linear, a tarifa variável de 

saneamento para estes utilizadores também não obedece a escalões.---- 

Assim, a tarifa variável de saneamento para utilizadores finais não 

domésticos é:------------------------------------------------------- 

TV
SND = 1,6190 x 0,8162 = €1,3214/ m³--------------------------------- 

4.3 – Tarifários especiais------------------------------------------- 

4.3.1 – Associações de carácter social e beneficência---------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é igual à proposta 

para o utilizador doméstico, €0,1000/dia.---------------------------- 

Para a tarifa variável, propõe-se uma tarifa de €0,6329/m3.---------- 

4.3.2 – Utilizador sem consumo de água dos sistemas municipais e 

pequenos aglomerados------------------------------------------------ 

Para o tarifário de Utilizador sem consumo de água dos sistemas 

municipais e pequenos aglomerados a tarifa variável é aplicada ao 

volume médio de água abastecida aos utilizadores com características 

similares, nomeadamente atendendo à dimensão do agregado familiar, no 
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âmbito do território abrangido pela entidade gestora, verificado no 

ano anterior e é proposta uma tarifa variável de €0,6048/m3.--------- 

4.4 – Tarifário social----------------------------------------------- 

Propõe-se a criação um tarifário social, sendo critério de 

elegibilidade a demonstração de que o agregado familiar possua um 

rendimento bruto englobável para efeitos de IRS inferior a 1,5 vezes 

o valor anual da retribuição mínima garantida.----------------------- 

4.4.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

Propõe-se a isenção da tarifa fixa.---------------------------------- 

4.4.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de saneamento para utilizadores de 

tarifário social é igual á tarifa variável do serviço de saneamento 

para utilizadores domésticos.---------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo:---------------------- 

• 1.º escalão (0 a 15m3) = €0,6001/m3;---------------------------- 

• 2.º escalão (16 a 25m3) = €1,8030/m3;--------------------------- 

• 3.º escalão (acima de 25m3) = €3,1200/m3.----------------------- 

4.5 – Tarifário para famílias numerosas------------------------------ 

4.5.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

A tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas deve ser devida em 

função do intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em 

euros por dia.------------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa do tarifário para famílias numerosas adotou-

se o mesmo procedimento que se utilizou para o cálculo da tarifa fixa 

de utilizadores domésticos.------------------------------------------ 

Adotando-se uma tarifa fixa de saneamento para tarifário (Tf
SD) de 

€0,1000/dia, situada no intervalo de €0,0500 a €0,1500) como 

recomendado.-------------------------------------------------------- 

4.5.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

A tarifa variável do serviço de saneamento para utilizadores de 

tarifário para famílias numerosas deve ser devida em função do 

intervalo temporal objeto de faturação e ser expressa em euros por 

m3.------------------------------------------------------------------ 

A tarifa variável do serviço deve ser diferenciada de forma progressiva 

de acordo com os seguintes escalões de consumo, expressos em m3 de 

água por m3:--------------------------------------------------------- 

• 1.º escalão (0 a 5+3*n m3) = €0,6001/m3;------------------------ 

• 2.º escalão (6+3*n a 15+3*n m3) = €1,0408/m3;------------------ 

• 3.º escalão (16+3*n a 25+3*n m3) = €1,8030/m3;----------------- 

• 4.º escalão (superior a 26+3*n m3) = €3,1200/m3.--------------- 

4.6 – Serviços auxiliares – Limpeza de fossas com camião cisterna --- 

Para o serviço auxiliar de limpeza de fossas com camião cisterna a 

tarifa fixa é de 7,00€ e a tarifa variável é aplicada ao volume de 

água residual recolhida e é proposta uma tarifa variável de €3,50/m3.- 

5 – CÁLCULO DO TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS --- 

5.1 – Utilizadores domésticos---------------------------------------- 

5.1.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa do serviço de gestão de resíduos urbanos 

(Tf
RD) segue-se a orientação do ERSAR, adotando-se a seguinte 

expressão:---------------------------------------------------------- 

Tf
RD = Tfr

RD x Ktf
RD---------------------------------------------------------------------------------- 

Tf
RD – Tarifa fixa de gestão de resíduos para utilizadores ----------

domésticos;--------------------------------------------------------- 

Tfr
RD – Tarifa fixa de referência de gestão de resíduos para 

utilizadores domésticos;-------------------------------------------- 
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Ktf

RD – Coeficiente de disponibilidade, a definir pela entidade gestora 

entre um valor mínimo de 0,5000 e um valor máximo de 2,0000; -------- 

Adotando o valor recomendado para a tarifa fixa de referência (Tfr
RD) 

de €0,1000/dia e definido um coeficiente de disponibilidade (Ktf
RD) de 

1,0000, obtêm-se uma tarifa fixa de gestão de resíduos urbanos 

domésticos de:------------------------------------------------------ 

Tf
RD = Tfr

RD x Ktf
RD =0,1000 x 0,8667 = €0,0867/dia---------------------- 

5.1.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

Para o cálculo da tarifa variável de gestão resíduos urbanos para 

utilizadores domésticos, recorreu-se à seguinte expressão:----------- 

Tv
RD = Tvm

AD x Ktv
RD---------------------------------------------------------------------------------- 

Tv
RD – Tarifa variável de gestão de resíduos para utilizadores 

domésticos;--------------------------------------------------------- 

Tv
AD – Valor da tarifa variável média do serviço de abastecimento, 

apurado em cada factura;--------------------------------------------- 

Ktv
RD – Coeficiente de custo específico de gestão de resíduos, definido 

entre um valor mínimo de 0,5000 e máximo de 1,5000.------------------ 

Adotando um coeficiente específico de gestão de resíduos (Ktv
RD) de 

0,595, o valor resultante da tarifa variável de gestão de resíduos 

para utilizadores finais domésticos (Tv
RD) seria de:------------------ 

Tv
RD = Tvm

AD x Ktv
RD = Tvm

AD x 0,595-------------------------------------- 

Na determinação do volume (VRD) sobre o qual incide a tarifa variável 

de gestão de resíduos para utilizadores domésticos (Tv
RD), adotou-se a 

seguinte expressão:------------------------------------------------- 

VRD = VAD x Kvolr
RD---------------------------------------------------------------------------------- 

VRD – Volume sobre o qual incide a tarifa variável de gestão de resíduos 

domésticos;--------------------------------------------------------- 

VAD – Volume de abastecimento faturado;------------------------------ 

Kvolr – Coeficiente de recolha de referência, estimado no valor de 

0,7000.------------------------------------------------------------- 

Adotando o coeficiente de referência o volume sobre o qual incide a 

tarifa variável de gestão de resíduos para utilizadores domésticos 

será de:------------------------------------------------------------ 

VRD = VAD x Kvolr
RD = VAD x 0,7000-------------------------------------- 

Considerando como:-------------------------------------------------- 

CVRD – Componente variável do serviço de gestão de resíduos;---------- 

CVAD – Componente variável do serviço de abastecimento.--------------- 

CVRD = Tv
RD x VRD e CVAD = Tvm

AD x VAD--------------------------------------------------------- 

pelo que:----------------------------------------------------------- 

CVRD = 0,4910 x Tvm
AD x VAD---------------------------------------------------------------------- 

O que vem a demonstrar matematicamente que a componente variável do 

serviço de gestão de resíduos urbanos é equivalente a uma percentagem 

da componente variável do serviço de abastecimento, sendo para o 

presente caso proposto, igual a 42%.--------------------------------- 

Assim as tarifas variáveis de gestão de resíduos urbanos para 

utilizadores domésticos, ficam distribuídas da seguinte forma:------- 

TV
RD = 0,5033 x 0,4910 = €0,2471/m3------------------------------------------------------- 

5.2 – Utilizadores não domésticos------------------------------------ 

5.2.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa fixa de gestão de resíduos urbanos para 

utilizadores não domésticos (Tf
RND) adotou-se a seguinte expressão: -- 

Tf
RND = Tf

RD x Ktf
RND--------------------------------------------------------------------------------- 

Tf
RND – Tarifa fixa de gestão de resíduos para utilizadores não 

domésticos;--------------------------------------------------------- 

Tf
RD – Tarifa fixa de gestão de resíduos para utilizadores domésticos;- 

Ktf
RND – Coeficiente de diferenciação, definido entre um valor mínimo 

de 1,5000 e máximo de 5,0000.------------------------------------ 
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Adotando-se um coeficiente de diferenciação (Ktf

RND) de 1,5000, obtêm-

se a seguinte tarifa fixa de gestão de resíduos para utilizadores não 

domésticos:--------------------------------------------------------- 

Tf
RND = Tf

RD x Ktf
RND = 0,0867 x 1,5000 = €0,1301/dia------------------- 

5.2.2 – Tarifa variável--------------------------------------------- 

No cálculo da tarifa variável de gestão de resíduos urbanos para 

utilizadores não domésticos (Tv
RND), foi adotada a seguinte expressão:- 

Tv
RND = Tv

AND x Ktv
RND-------------------------------------------------------------------------------- 

Tv
RND – Tarifa variável de gestão de resíduos para utilizadores não 

domésticos;--------------------------------------------------------- 

Tv
AND – Tarifa variável de água para utilizadores não domésticos;----- 

Ktv
RND – Coeficiente de custo específico, definido no valor de 0,1551.- 

Adotado um coeficiente de custo específico (Ktv
RND) de 0,1763 obtêm-se 

a seguinte tarifa variável de gestão de resíduos para utilizadores não 

domésticos:--------------------------------------------------------- 

Tv
RND = Tv

AND x Ktv
RND = 1,6190 x 0,1763 = €0,2855/m3-------------------------------- 

5.3 – Tarifário especial-------------------------------------------- 

5.3.1 – Associações de carácter social e beneficência---------------- 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é igual à proposta 

para o utilizador doméstico, €0,0867/dia.---------------------------- 

Para a tarifa variável, propõe-se uma tarifa igual ao valor da tarifa 

variável para o utilizador doméstico, ou seja, a tarifa variável de 

€0,2471/m3.---------------------------------------------------------- 

5.3.2 – Utilizador sem consumo de água dos sistemas municipais e para 

pequenos sistemas rurais.-------------------------------------------- 

5.3.2.1 – Tarifa fixa------------------------------------------------ 

A tarifa fixa proposta para este tarifário especial é igual à proposta 

para o utilizador doméstico, €0,0867/dia.---------------------------- 

5.3.2.2 – Tarifa variável-------------------------------------------- 

A tarifa variável proposta para este tarifário especial é aplicada ao 

volume médio de água abastecida aos utilizadores com características 

similares, nomeadamente atendendo à dimensão do agregado familiar, no 

âmbito do território abrangido pela entidade gestora, verificado no 

ano anterior e é proposta uma tarifa variável de €0,2471/m3.--------- 

5.4 – Tarifário social----------------------------------------------- 

Propõe-se a criação um tarifário social, sendo critério de 

elegibilidade a demonstração de que o agregado familiar possua um 

rendimento bruto englobável para efeitos de IRS inferior a 1,5 vezes 

o valor anual da retribuição mínima garantida. ---------------------- 

5.4.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

Propõe-se a isenção da tarifa fixa.---------------------------------- 

5.4.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

A tarifa variável igual ao valor da tarifa variável para o utilizador 

doméstico, ou seja, a tarifa variável é de €0,2471/m3.--------------- 

5.5 – Tarifário para famílias numerosas------------------------------ 

Para as famílias numerosas, propõe-se um tarifário igual ao tarifário 

doméstico----------------------------------------------------------- 

5.5.1 – Tarifa fixa-------------------------------------------------- 

Propõe-se uma tarifa fixa de €0,0867/dia.---------------------------- 

5.5.2 – Tarifa variável---------------------------------------------- 

Propõe-se uma tarifa variável de €0,2471/m3.------------------------- 

6 – TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS E TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS------------ 

As entidades gestoras municipais que asseguram a provisão de serviços 

de águas e de resíduos em modelo de gestão direta devem preparar o 

processo de repercussão da taxa de recursos hídricos e da taxa de 

gestão de resíduos no tarifário aos utilizadores finais.------------- 
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A entidade gestora “em baixa” deve considerar na repercussão da Taxa 

de Recursos Hídricos, designada por TRH não só as taxas que lhe sejam 

diretamente liquidadas pelas ARH, mas também aquelas que lhe sejam, 

por sua vez, repercutidas pelas entidades gestoras dos sistemas em 

“alta”, neste caso a empresa Águas do Norte S.A.--------------------- 

O município de Chaves paga anualmente a TRH à autoridade ambiental 

(Agência Portuguesa do Ambiente) pela utilização que faz dos recursos 

hídricos (captação de água, ocupação do domínio público hídrico e 

rejeição de águas residuais) e deve de repercutir o respetivo valor 

no utilizador final de forma a incentivar uma utilização sustentável 

deste recurso.------------------------------------------------------ 

O município de Chaves paga a Taxa de Gestão de Resíduos, designada por 

TGR à entidade em alta (RESINORTE) pela quantidade de resíduos 

depositados em aterro, devendo repercutir o respetivo valor no 

utilizador final de forma a incentivar a prevenção e redução dos 

resíduos produzidos.------------------------------------------------ 

A fim de ir dando cumprimento às recomendações do setor, foram 

efetuados os cálculos de repercussão das taxas de recursos hídricos e 

de gestão de resíduos no tarifário que para além de pretender corrigir 

algumas distorções tarifárias existentes, irá permitir compensar o 

benefício que resulta da utilização privativa do domínio público 

hídrico, o custo ambiental inerente às atividades suscetíveis de 

causar um impacte significativo nos recursos hídricos, bem como os 

custos administrativos inerentes ao planeamento, gestão, fiscalização 

e garantia da quantidade e qualidade das águas.---------------------- 

A proposta agora apresentada, a vigorar a partir de 1 de janeiro de 

2020, foi efetuada no estrito cumprimento das recomendações e 

critérios de cálculo do ERSAR que pressupõem as alterações ao tarifário 

atualmente em vigor.------------------------------------------------- 

A base tributável da taxa de recursos hídricos é constituída por cinco 

componentes e expressa pela seguinte fórmula:------------------------ 

Taxa = A + E + I + O + U-------------------------------------------- 

A componente A corresponde à utilização privativa de águas do domínio 

público hídrico do Estado.------------------------------------------- 

A componente E corresponde á descarga, direta ou indireta, de efluentes 

sobre os recursos hídricos, suscetível de causar impacte 

significativo.------------------------------------------------------ 

A componente I corresponde á extração de inertes do domínio público 

hídrico do Estado.--------------------------------------------------- 

A componente O corresponde á ocupação de terrenos do domínio público 

do Estado e à criação de planos de água.----------------------------- 

A componente U corresponde à utilização privativa de águas, qualquer 

que seja a sua natureza ou regime legal, sujeitas a planeamento e 

gestão públicos, suscetível de causar impacte significativo.--------- 

6.1 - Captação de água e ocupação de terrenos do domínio público 

hídrico do Estado (DPHE), por infraestruturas do sistema de 

abastecimento de água------------------------------------------------ 

No cálculo da taxa de recursos hídricos de abastecimento para 

utilizadores adotou-se o seguinte procedimento:---------------------- 

TRHA,U,O a  aplicar em 2021 =TRH A,U,O paga à APA + TRHA,U,O paga às Águas do Norte = 6799,806 

+ 79.896,71 =86.696,52€---------------------------------------------- 

TRHA,U,O a  aplicar em 2021 = TRHA,U,O referente a 2019/ Volume de água que entrou no sistema 

em 2019
  = 86696,52€ /3394307,0---------------------------------------- 

TRHA,U,O a  aplicar em 2021 = 0,0255 €/m
3--------------------------------------------------------- 

Os cálculos efetuados foram com base nos dados do segundo o ano de 

2019.--------------------------------------------------------------- 
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6.2 - Descarga de efluentes e ocupação do DPHE, pelas infra-estruturas 

de recolha, drenagem e tratamento de efluentes----------------------- 

No cálculo da taxa de recursos hídricos de águas residuais para 

utilizadores adotou-se o seguinte procedimento:---------------------- 

TRHE,O a  aplicar em 2021 =TRH E,O paga à APA + TRHE,O paga às Águas do Norte = 5299,999 

+22.670,17 =27.970,169€--------------------------------------------- 

TRHE,O a  aplicar em 2021 = TRHE,O paga em 2019/ Volume de água residual recolhida em 2019= 

27.970,169 / 3917227,8----------------------------------------------- 

TRHE,O a  aplicar em 2021 = 0,0071 €/m
3----------------------------------------------------------- 

Os cálculos efetuados foram com base nos dados do ano de 2019-------- 

6.3 - Repercussão da taxa de gestão de resíduos sobre utilizadores 

finais-------------------------------------------------------------- 

A repercussão da TGR nos utilizadores deve ser feita de forma autónoma 

e desagregada na fatura, mas fica sujeita às mesmas condições que a 

faturação das tarifas relativas aos serviços de águas e resíduos a que 

se referem, nomeadamente no que respeita ao prazo de pagamento, aos 

juros de mora por atraso no pagamento e à taxa de IVA aplicável.----- 

No cálculo da taxa de gestão de resíduos sobre os utilizadores finais 

adotou-se o seguinte procedimento:----------------------------------- 

TGR a  aplicar em 2021 =TGR paga à APA + TGR paga à Resinorte = 147.501,16 + 28,14 = 

147.529,70 €-------------------------------------------------------- 

TGR a  aplicar em 2021=TGR paga referente ao ano de 2019/Volume de água Submetido ao ERSAR referente 

a 2018=147.529,70/3394307,0-------------------------------------------- 

TGR a  aplicar em 2021 = 0.0434€/m3---------------------------------------------------------------- 

Os cálculos efetuados foram com base nos dados do ano de 2019-------- 

7 – NOTA FINAL------------------------------------------------------- 

A presente proposta de tarifário foi, em conformidade com o previsto 

no artigo 21.º da Lei n. º73/2013, de 3 de setembro, sujeita a parecer 

da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas Resíduos.--------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Submeter o seu ato da proposta ao Órgão Executivo Municipal, na 

sua reunião a realizar no dia 21 de dezembro de 2020, nos termos do 

disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33º do anexo I da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro;--------------------------------------------------- 

b. Sequencialmente, deverá ser submetida a presente proposta à 

Assembleia Municipal para conhecimento do teor da deliberação que vier 

a ser tomada sobre o presente assunto, à Divisão de Ambiente;-------- 

c. Para esse efeito a Câmara Municipal de Chaves irá submeter toda 

a informação relativa à proposta de tarifário para 2021, no módulo de 

regulação económica do Portal da ERSAR.------------------------------ 

Anexa-se mapa resumo das tarifas propostas--------------------------- 

Chaves, 15 de dezembro de 2020--------------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

(Eng. Carlos Delmar Fernandes)-------------------------------------- 

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

2020.12.15. --------------------------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 
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X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

1. CONCURSO PÚBLICO Nº9/UCP/2020 – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 

COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS, EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO E A 

GRANEL – RELATÓRIO FINAL. INFORMAÇÃO Nº24/UCP/2020. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ----------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho, a Câmara Municipal 

de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 9 de novembro de 2020 

autorizou a abertura de um procedimento por concurso público para 

aquisição de combustíveis rodoviários, em postos de abastecimento 

público e a granel; ------------------------------------------------- 

- Considerando que, no dia 25 de novembro de 2020, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar 

no qual propôs a adjudicação do lote 1 (fornecimento contínuo de 

combustíveis rodoviários, em postos de abastecimento público) à 

empresa “Lubrifuel – Combustíveis e Lubrificantes, Lda.”, pelo valor 

de 16.262,40€ (dezasseis mil, duzentos e sessenta e dois euros e 

quarenta cêntimos) e a adjudicação do lote 2 (fornecimento contínuo 

de combustíveis rodoviários a granel) à empresa “Lubrifuel – 

Combustíveis e Lubrificantes, Lda.”, pelo valor de 109.494,00€ (cento 

e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro euros); ----------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 147º do CCP, o 

relatório preliminar foi enviado a todos os concorrentes a fim de 

estes se pronunciarem sobre o mesmo; -------------------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo concedido para o exercício do 

direito de participação na tomada de decisão – audiência prévia escrita 

–, nenhum dos concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao 

referido sentido de decisão; ---------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 290º-A do Código 

dos Contratos Públicos, o contraente público deve designar um gestor 

do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução 

deste. ------------------------------------------------------------- 

2. Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) Que se remeta, para aprovação, o relatório final, à entidade 

competente para autorizar a despesa, no caso, a Câmara Municipal, nos 

termos do disposto no artigo 148º do Código dos Contratos Públicos; - 

b) Nos termos do disposto no n.º1 do artigo 98.º do CCP, que sejam 

aprovadas as minutas dos contratos, em anexo; ----------------------- 

c) Nos termos do disposto no artigo 290º-A do CCP, que seja designado 

como gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a 

execução deste, o Chefe da Divisão de Recursos Operacionais, Eng.º 

Guilherme Tomaz. ---------------------------------------------------- 

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

Chaves, 04 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

A Chefe da Unidade de Contratação Pública --------------------------- 

Em anexo: Relatório final ------------------------------------------- 

Minutas dos contratos ----------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------- 

MINUTA DO CONTRATO PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS 

RODOVIÁRIOS -------------------------------------------------------- 

LOTE 1 – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS DE ABASTECIMENTO 

PÚBLICO ------------------------------------------------------------ 

No dia ……….. de ………….. de 20…., celebram o presente contrato para o 

“fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários em postos de 

abastecimento público”, pelo preço total de € 16 262,40 (dezasseis 

mil, duzentos e sessenta e dois euros e quarenta cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva n.º 

501 205 551, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Chaves, Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ------------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

Como segundo contratante LUBRIFUEL – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, 

LDA., Pessoa Coletiva n.º ………………., com sede …………………………….., com o mesmo 

número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de ……………….., 

com o capital social de ……………………. euros, neste ato legalmente 

representada por ……………………….., portador do Cartão do Cidadão n.º 

……………………, válido até ………………., com domicílio profissional …………………………., 

na qualidade de ………………, com poderes para o ato conforme consta 

………………….., documento que fica arquivado junto ao processo. ---------- 

Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------- 

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento contínuo de 

combustíveis rodoviários em postos de abastecimento público, 

designadamente, gasolina e gasóleo, de acordo com as cláusulas gerais 

e técnicas do caderno de encargos respetivo, documento que faz parte 

integrante do presente contrato. ------------------------------------ 

2. Na execução do presente contrato, o consumo de combustíveis 

rodoviários poderá aumentar ou diminuir, conforme as necessidades do 

primeiro contratante. ----------------------------------------------- 

Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------- 

Local da entrega dos bens ------------------------------------------- 

1. A aquisição de combustíveis rodoviários em postos públicos de 

abastecimento, deverá ser realizada através de cartão eletrónico de 

abastecimento. ----------------------------------------------------- 

2. O segundo contratante deverá, sempre que um veículo seja abastecido, 

fornecer o respetivo talão com indicação, no mínimo, dos seguintes 

elementos: --------------------------------------------------------- 

- Identificação do número do cartão; -------------------------------- 

- Identificação da entidade; ---------------------------------------- 

- Identificação do veículo; ----------------------------------------- 

- Data, hora e local de abastecimento; ------------------------------ 

- Identificação do produto abastecido e respetivas quantidades. ----- 

Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------- 

Duração do Contrato ------------------------------------------------- 

O presente contrato tem início em 2 de janeiro de 2021 e término a 31 

de dezembro de 2021. ------------------------------------------------ 

Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------- 

Prazo de entrega dos bens ------------------------------------------- 

1. O fornecimento do combustível será faseado ao longo do período do 

contrato e conforme as necessidades do primeiro contratante. -------- 

Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------- 

Preço e condições de pagamento -------------------------------------- 
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1. O encargo do presente contrato é de € 16 262,40 (dezasseis mil, 

duzentos e sessenta e dois euros e quarenta cêntimos), acrescidos de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

2. As condições de pagamento serão a 60 dias, conforme previsto no 

artigo 7.º do caderno de encargos respetivo. ------------------------ 

Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da Posição Contratual ---------------------------------------- 

O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem 

autorização do primeiro contratante. -------------------------------- 

Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------- 

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo contratante garantirá o sigilo quanto a informações que os 

seus técnicos venham a ter conhecimento, relacionadas com a atividade 

do primeiro contratante. -------------------------------------------- 

Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

1. O incumprimento dos níveis de serviço e condições do fornecimento 

previstas confere ao primeiro contratante o direito a ser indemnizado 

através da aplicação de uma sanção pecuniária a descontar nas faturas 

seguintes, nos termos do número seguinte. --------------------------- 

2. Em caso de incumprimento, para o fornecimento em postos públicos 

para Portugal continental, deverá ser aplicada uma sanção calculada 

da seguinte forma: -------------------------------------------------- 

VS= 50*c*t --------------------------------------------------- 

Sendo: ------------------------------------------------------- 

VS= Valor da sanção em euros; -------------------------------- 

c= Número de cartões em falta; ------------------------------- 

t= Número de dias de incumprimento. -------------------------- 

Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ----------------------------------- 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas 

no presente contrato. ----------------------------------------------- 

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. -------------------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------- 

Patentes, licenças e marcas registadas ------------------------------ 

São da responsabilidade do segundo contratante quaisquer encargos 

decorrentes da utilização, no fornecimento, de marcas registadas, 

patentes registadas ou licenças. ------------------------------------ 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------- 

Para garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 

legais e contratuais, pode o primeiro contratante proceder à retenção 

de 5% do valor dos pagamentos a efetuar ao segundo contratante. ----- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

Designação do Gestor do Contrato ------------------------------------ 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato ………………….……………., por 

deliberação ……………….., em ……………………., com a função de acompanhar 

permanentemente a execução do contrato. ----------------------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ----------------------------------------------------- 
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Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. ---------------------- 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1. Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços, 

as expressas no contrato, no caderno de encargos e na proposta que foi 

apresentada pelo segundo contratante. ------------------------------- 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

contratante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

Legislação aplicável ------------------------------------------------ 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, e restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais -------------------------------------------------- 

1. Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2. O procedimento por Concurso Público, objeto do presente contrato, 

foi autorizado por deliberação …………………….., em ………………………..; ---------- 

3. O fornecimento objeto do presente contrato foi adjudicado por 

………………………, em …………………………….., data em que foi aprovada a respetiva 

minuta do contrato. ------------------------------------------------- 

4. O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob a rubrica orçamental com a classificação 

económica: ………………..; Compromisso n.º ………….., de ……………... ------------ 

5. O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 

um dos contratantes. ------------------------------------------------ 

6. Foram apresentados pelo segundo contratante: ………………………………………………. - 

Pelo Primeiro Contratante, ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------- 

Contrato n.º ..…./2020 ---------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS 

RODOVIÁRIOS -------------------------------------------------------- 

LOTE 2 – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS A GRANEL ---------- 

No dia ………. de ……………. de 20……., celebram o presente contrato para 

“fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários a granel”, pelo 

preço total de € 109 494,00 (cento e nove mil, quatrocentos e noventa 

e quatro euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------ 

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva n.º 

501 205 551, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Chaves, Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves.-------------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

Como segundo contratante LUBRIFUEL – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, 

LDA., Pessoa Coletiva n.º ………………., com sede …………………………….., com o mesmo 

número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de ……………….., 

com o capital social de ……………………. euros, neste ato legalmente 

representada por ……………………….., portador do Cartão do Cidadão n.º 

……………………, válido até ………………., com domicílio profissional …………………………., 
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na qualidade de ………………, com poderes para o ato conforme consta 

………………….., documento que fica arquivado junto ao processo. ---------- 

Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------- 

Objeto ------------------------------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento contínuo de 

combustíveis rodoviários a granel, designadamente, gasóleo com aditivo 

base (aditivado), de acordo com as cláusulas gerais e técnicas, do 

caderno de encargos respetivo, documento que faz parte integrante do 

presente contrato. -------------------------------------------------- 

2. Na execução do presente contrato, o consumo de combustíveis 

rodoviários poderá aumentar ou diminuir, conforme as necessidades do 

primeiro contratante. ----------------------------------------------- 

Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------- 

Local da entrega dos bens ------------------------------------------- 

1. Para o abastecimento de gasóleo a granel, o segundo contratante 

deverá efetuar o fornecimento nos Serviços Operativos da Câmara 

Municipal de Chaves, sitos na Quinta do Pinheiro, em Chaves, durante 

o horário normal de expediente. ------------------------------------- 

2. Os riscos na fase de transporte, do acondicionamento, da carga e 

da descara na entrega, são da exclusiva responsabilidade do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

3. A entrega do produto é sempre acompanhada de guia de remessa da 

qual deve constar, designadamente: ---------------------------------- 

- Identificação do número do contrato; ------------------------------ 

- Identificação da entidade adquirente e local de entrega; ---------- 

- Identificação da entidade fornecedora; ---------------------------- 

- Data e hora da entrega; ------------------------------------------- 

- Data da encomenda e número da requisição emitida pelo primeiro 

contratante; ------------------------------------------------------- 

- Identificação do produto fornecido e respetivas quantidades. ------ 

Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------- 

Duração do Contrato ------------------------------------------------- 

O presente contrato tem início em 2 de janeiro de 2021 e término a 31 

de dezembro de 2021. ------------------------------------------------ 

Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------- 

Prazo de entrega dos bens ------------------------------------------- 

1. O fornecimento objeto do presente contrato será faseado ao longo 

do período do contrato e conforme as necessidades do primeiro 

contratante. ------------------------------------------------------- 

2. O prazo de entrega será executado no máximo de 48 horas, após o 

pedido feito pelo primeiro contratante. ----------------------------- 

Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------- 

Preço e condições de pagamento -------------------------------------- 

1. O encargo do presente contrato é de € 109 494,00 (cento e nove mil, 

quatrocentos e noventa e quatro euros), acrescidos de IVA à taxa legal 

em vigor. ----------------------------------------------------------- 

2. As condições de pagamento serão a 60 dias, conforme previsto no 

artigo 7.º do caderno de encargos. ---------------------------------- 

Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da Posição Contratual ---------------------------------------- 

O segundo contratante não poderá ceder a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem 

autorização do primeiro contratante. -------------------------------- 

Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------- 

Sigilo ------------------------------------------------------------- 
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O segundo contratante garantirá o sigilo quanto a informações que os 

seus técnicos venham a ter conhecimento, relacionadas com a atividade 

do primeiro contratante. -------------------------------------------- 

Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------- 

Penalidades -------------------------------------------------------- 

1. O incumprimento dos níveis de serviço e condições do fornecimento 

previstas confere ao primeiro contratante o direito a ser indemnizado 

através da aplicação de uma sanção pecuniária a descontar nas faturas 

seguintes, nos termos do número seguinte. --------------------------- 

2. Em caso de incumprimento do fornecimento, deverá ser aplicada uma 

sanção calculada da seguinte forma: --------------------------------- 

VS= VE*2%*h -------------------------------------------------- 

Sendo: ------------------------------------------------------- 

VS= Valor da sanção em euros; -------------------------------- 

VE= Valor da encomenda em euros; ----------------------------- 

h= Número de horas de incumprimento. ------------------------- 

Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------- 

Casos fortuitos ou de força maior ----------------------------------- 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas 

no contrato. -------------------------------------------------------- 

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. -------------------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------- 

Patentes, licenças e marcas registadas ------------------------------ 

São da responsabilidade do segundo contratante quaisquer encargos 

decorrentes da utilização, no fornecimento, de marcas registadas, 

patentes registadas ou licenças. ------------------------------------ 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------- 

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------- 

Para garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 

legais e contratuais, pode o primeiro contratante proceder à retenção 

de 5% do valor dos pagamentos a efetuar ao segundo contratante. ----- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

Designação do Gestor do Contrato ------------------------------------ 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato …………………………, por 

deliberação do ……………….., em ………………………….., com a função de acompanhar 

permanentemente a execução do contrato. ----------------------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------- 

Foro competente ----------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. ---------------------- 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------- 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1. Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços, 

as expressas no contrato, no caderno de encargos e na proposta que foi 

apresentada pelo segundo contratante. ------------------------------- 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

contratante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

Legislação aplicável ------------------------------------------------ 
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A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, e restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais -------------------------------------------------- 

1. Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2. O procedimento por Concurso Público, objeto do presente contrato, 

foi autorizado por ………………………………….., em …………………………... ---------------- 

3. O fornecimento objeto do presente contrato foi adjudicado por 

…………………………, em …………………………., data em que foi aprovada a respeitava 

minuta do contrato. ------------------------------------------------- 

4. O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob a rubrica orçamental com a classificação 

económica: ………………….; Compromisso n.º ……………….. de ……………….. ----------- 

5. O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 

um dos contratantes. ------------------------------------------------ 

6. Foram apresentados pelo segundo contratante: ………………………………………………….. 

Pelo Primeiro Contratante, ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------- 

Contrato n.º………/2020 ------------------------------------------------ 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS 

DE 2020.12.09. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

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

2020.12.09. --------------------------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 
2. CONCURSO PÚBLICO Nº10/UCP/2020 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

SEGUROS – RELATÓRIO FINAL. INFORMAÇÃO Nº25/UCP/2020. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ----------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho, a Câmara Municipal 

de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 9 de novembro de 2020 

autorizou a abertura de um procedimento por concurso público para 

aquisição de serviços na área de seguros; --------------------------- 

- Considerando que, no dia 25 de novembro de 2020, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar 

no qual propôs a adjudicação do lote 1 (ramo acidentes de trabalho e 

ramo de acidentes pessoais) à empresa “Caravela, Companhia Seguros, 

S.A.”, pelo valor de 76.917,44€ (setenta e seis mil, novecentos e 

dezassete euros e quarenta e quatro cêntimos), a adjudicação do lote 

2 (ramo automóvel, ramo responsabilidade civil e ramo aeronaves) à 

empresa “Willis – Corretores de Seguros, S.A.”, pelo valor de 
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29.815,44€ (vinte e nove mil, oitocentos e quinze euros e quarenta e 

quatro cêntimos) e a adjudicação do lote 3 (ramo multirriscos, ramo 

transporte de valores e ramo de obras de arte) à empresa “Willis – 

Corretores de Seguros, S.A.”, pelo valor de 26.555,27€ (vinte e seis 

mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros e vinte e sete cêntimos); - 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 147º do CCP, o 

relatório preliminar foi enviado a todos os concorrentes a fim de 

estes se pronunciarem sobre o mesmo; -------------------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo concedido para o exercício do 

direito de participação na tomada de decisão – audiência prévia escrita 

–, nenhum dos concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao 

referido sentido de decisão; ---------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 290º-A do Código 

dos Contratos Públicos, o contraente público deve designar um gestor 

do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução 

deste. ------------------------------------------------------------- 

2. Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) Que se remeta, para aprovação, o relatório final, à entidade 

competente para autorizar a despesa, no caso, a Câmara Municipal, nos 

termos do disposto no artigo 148º do Código dos Contratos Públicos; - 

b) Nos termos do disposto no n.º1 do artigo 98.º do CCP, que sejam 

aprovadas as minutas dos contratos, em anexo; ----------------------- 

c) Nos termos do disposto no artigo 290º-A do CCP, que seja designada 

como gestora do contrato, com a função de acompanhar permanentemente 

a execução deste, a Chefe da Divisão de Gestão Financeira, Dr.ª Márcia 

Santos. ------------------------------------------------------------ 

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

Chaves, 04 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

A Chefe da Unidade de Contratação Pública --------------------------- 

Em anexo: Relatório final ------------------------------------------- 

Minutas dos contratos ----------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - LOTE 

1 – RAMO ACIDENTES DE TRABALHO E RAMO DE ACIDENTES PESSOAIS --------- 

No dia …….. de ……………. de 20….., celebram o presente contrato de 

prestação de serviços na área de seguros, do ramo acidentes de trabalho 

e ramo acidentes pessoais, pelo preço total de € 76 917,44 (setenta e 

seis mil, novecentos e dezassete euros e quarenta e quatro cêntimos), 

isento de IVA, nos termos do disposto no n.º 28, do art.º 9.º, do CIVA 

e ulteriores alterações. -------------------------------------------- 

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva n.º 

501 205 551, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Chaves, Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, em Chaves. ------------------------------------------------ 

E ------------------------------------------------------------------ 

Como segundo contratante, CARAVELA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., com 

sede ………………………………, Pessoa Coletiva n.º ……………………, com o mesmo número 

de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de ………………., com o 

capital social de …………………… euros, neste ato legalmente representada 

por …………………………., residente ……………………., titular do cartão de cidadão n.º 

……………………, válido até ……………… na qualidade de …………….. da mencionada 

sociedade, com poderes para o ato, conforme ………………, que fica arquivado 

junto ao processo. -------------------------------------------------- 

Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------- 

Objeto ------------------------------------------------------------- 
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O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços na área de 

seguros, designadamente no tocante ao Lote 1 – Ramo acidentes de 

trabalho e ramo acidentes pessoais -, do caderno de encargos respetivo, 

de acordo com as especificações a seguir descriminadas: ------------- 

Ramo de Acidentes Trabalho ------------------------------------------ 

Tomador do seguro: Município de Chaves ------------------------------ 

Coberturas: Assistência médica e medicamentosa, transportes, 

internamento, deslocações, pagamento dos salários por incapacidade 

temporária (total ou parcial) e pagamento de pensões por morte ou 

incapacidade parcial ou total permanente, para todos os trabalhadores.  

Modalidade: Por folhas de férias, com a apresentação da primeira folha 

e indicação posterior dos montantes de vencimentos pagos aos 

funcionários referidos no ponto anterior e na totalidade. ----------- 

Capitais (massa salarial): nos termos do “Mapa 1”, em anexo ao presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Legislação aplicável: Decreto-Lei n.º 503/99 de 20 de novembro, e 

ulteriores alterações. ---------------------------------------------- 

Ramo de Acidentes Pessoais ------------------------------------------ 

• A - Ramo de Acidentes Pessoais – pessoal fixo -------------------- 

Tomador do seguro: Município de Chaves ----------------------------- 

1 – Coberturas p/pessoa: Autarcas a tempo inteiro: 4; restantes 

vereadores: 3; membros da Assembleia Municipal: 79; Total a segurar: 

86 ----------------------------------------------------------------- 

a) Morte e invalidez permanente: --------------------------------- 

Presidente e Vereadores – € 185 000,00; ----------------------------- 

Membros da Assembleia Municipal - € 37 500,00; ---------------------- 

b) Despesas de Tratamento - € 5 000,00; -------------------------- 

c) Incapacidade Temporária: --------------------------------------- 

Presidente e Vereadores - € 100,00/dia; ----------------------------- 

Membros da Assembleia Municipal - € 20,00/dia; ---------------------- 

d) Incapacidade Temporária Abs. c/ Internamento Hospital - € 

25,00/dia; --------------------------------------------------------- 

e) Despesas de Funeral - € 500,00. -------------------------------- 

2 - Modalidades: --------------------------------------------------- 
a) Riscos Profissionais e Extraprofissionais; ----------------------- 

• B - Ramo de Acidentes Pessoais – pessoal temporário dos programas 

ocupacionais do IEFP ----------------------------------------------- 

Tomador do seguro: Município de Chaves ----------------------------- 

Previsão do n.º de pessoas a contratar nos 12 meses: 75 pessoas. --- 

Período de contratação: 1 ano -------------------------------------- 

Funções: Para exercer diversas funções, nomeadamente, canalizador, 

auxiliar de serviços gerais, cantoneiro, motorista, manobrador de 

máquinas, vigilante de crianças. ----------------------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

Morte: € 75 000,00 ------------------------------------------------- 

Invalidez Permanente: € 75 000,00 ---------------------------------- 

Despesas de Tratamento: € 15 000,00 -------------------------------- 

Incapacidade Temporária: € 20,00/dia ------------------------------- 

O segundo contratante apresentou o prémio unitário por pessoa, bem 

como o prémio total para as 75 pessoas previstas. ------------------ 

O prémio unitário apresentado na proposta do segundo contratante 

manter-se-á em vigor até ao final do contrato, e deverá ser um prémio 

fixo independentemente da função que o contratado irá exercer. A única 

variável que poderá oscilar é o número de pessoas a contratar, que 

poderá ser inferior ou superior ao previsto. ------------------------ 

• C - Ramo de Acidentes Pessoais – pessoal CPCJ -------------------- 
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Tomador do Seguro: Município de Chaves ----------------------------- 

Previsão de pessoas a contratar nos 12 meses: 10 pessoas ----------- 

Período de contratação: 1 ano -------------------------------------- 

Funções: Para exercer funções na Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens ------------------------------------------------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

Morte: € 75 000,00 ------------------------------------------------- 

Invalidez permanente: € 75 000,00 ---------------------------------- 

Despesas tratamento: € 15 000,00 ----------------------------------- 

Incapacidade temporária: € 20,00/dia ------------------------------- 

O segundo contratante apresentou o prémio unitário por pessoa, bem 

como o prémio total para as 10 pessoas previstas. ------------------ 

O prémio unitário apresentado na proposta do segundo contratante 

manter-se-á em vigor até ao final do contrato, e deverá ser um prémio 

fixo. A única variável que poderá oscilar é o número de pessoas a 

contratar, que poderá ser inferior ou superior ao previsto. --------- 

• D - Ramo de Acidentes Pessoais – coletivo ------------------------- 
1. Atividade Física Sénior --------------------------------------- 

Previsão de pessoas nos 12 meses: 800 pessoas ----------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

Morte: € 28 141,00 -------------------------------------------------- 

Invalidez permanente: € 28 141,00 ----------------------------------- 

Despesas tratamento: € 4 502,00 ------------------------------------- 

Despesas funeral: € 2 252,00 ---------------------------------------- 

2 . Torneio de futsal inter-freguesias ---------------------------- 

Previsão de participantes: 350 pessoas ------------------------------ 

Período da atividade: 3 meses no ano -------------------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

Morte: € 28 141,00 -------------------------------------------------- 

Invalidez permanente: € 28 141,00 ----------------------------------- 

Despesas de tratamento: € 4 502,00 ---------------------------------- 

Despesas funeral: € 2 252,00 --------------------------------------- 

3 . Comemorações 25 de Abril (caminhada, corrida e torneio futsal 
infantil) ---------------------------------------------------------- 

Previsão de participantes: 650 pessoas ----------------------------- 

Período da atividade: 1 dia por ano -------------------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

Morte: € 28 141,00 ------------------------------------------------- 

Invalidez permanente: € 28 141,00 ---------------------------------- 

Despesas de tratamento: € 4 502,00 --------------------------------- 

Despesas funeral: € 2 252,00 --------------------------------------- 

4 . Natação ------------------------------------------------------- 

Previsão de participantes: 150 pessoas ----------------------------- 

Período da atividade: 1 dia por ano -------------------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

Morte: € 28 141,00 ------------------------------------------------- 

Invalidez permanente: € 28 141,00 ---------------------------------- 

Despesas de tratamento: € 4 502,00 --------------------------------- 

Despesas funeral: € 2 252,00 --------------------------------------- 

5 . Serviços de iniciação ao ténis de mesa ------------------------ 

Previsão de participantes: 20 pessoas ------------------------------ 

Período da atividade: 1 ano ---------------------------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

Morte: € 28 141,00 ------------------------------------------------- 

Invalidez permanente: € 28 141,00 ---------------------------------- 

Despesas de tratamento: € 4 502,00 --------------------------------- 

Despesas funeral: € 2 252,00 --------------------------------------- 
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6 . Serviços de iniciação à escalada/Slide/Rapel ------------------ 

Previsão de participantes: 20 pessoas ------------------------------ 

Período da atividade: 1 ano ---------------------------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

Morte: € 28 141,00 ------------------------------------------------- 

Invalidez permanente: € 28 141,00 ---------------------------------- 

Despesas de tratamento: € 4 502,00 --------------------------------- 

Despesas funeral: € 2 252,00 --------------------------------------- 

7 . Serviços de iniciação ao ciclismo/canoagem -------------------- 

Previsão de participantes: 40 pessoas ------------------------------ 

Período da atividade: 1 ano ---------------------------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

Morte: € 28 141,00 ------------------------------------------------- 

Invalidez permanente: € 28 141,00 ---------------------------------- 

Despesas de tratamento: € 4 502,00 --------------------------------- 

Despesas funeral: € 2 252,00 --------------------------------------- 

8 . Serviço de iniciação ao atletismo ----------------------------- 

Previsão de participantes: 40 pessoas ------------------------------ 

Período da atividade: 1 ano ---------------------------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

Morte: € 28 141,00 ------------------------------------------------- 

Invalidez permanente: € 28 141,00 ---------------------------------- 

Despesas de tratamento: € 4 502,00 --------------------------------- 

Despesas funeral: € 2 252,00 --------------------------------------- 

O segundo contratante apresentou prémio unitário por pessoa e 

atividade, bem como o prémio total por ramo, valores esses constantes 

na proposta apresentada, em anexo ao presente contrato. ------------- 

O número previsto de participantes/atividades poderá aumentar ou 

diminuir, no entanto o segundo contratante apresentou prémios para os 

dados indicados. ---------------------------------------------------- 

Na execução do contrato o primeiro contratante solicitará ao segundo 

contratante, preços fixos, de acordo com o número de participantes nas 

atividades realizadas. ---------------------------------------------- 

As atividades indicadas são meramente indicativas, poderão realizar-

se ou não. E também poderão realizar-se outras que não estão indicadas. 

Por isso, o segundo contratante apresentou o prémio unitário por 

pessoa, e o prémio indicado manter-se-á fixo durante a execução do 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------- 

Preço e condições de pagamento -------------------------------------- 

1. O encargo total do presente contrato, é de € 76 917,44 (setenta e 

seis mil, novecentos e dezassete euros e quarenta e quatro cêntimos), 

isento de IVA, nos termos do disposto no n.º 28, do art.º 9.º, do CIVA 

e ulteriores alterações. -------------------------------------------- 

2. O pagamento do encargo previsto no número anterior será efetuado, 

em conformidade com a legislação em vigor. -------------------------- 

Cláusula 3.ª ------------------------------------------------------- 

Atualização dos prémios totais ------------------------------------- 

Durante a vigência do contrato não haverá lugar a revisão de preços. 

No final do presente contrato será feito o acerto dos valores dos 

prémios totais apresentados, tendo em conta que poderá haver um aumento 

ou uma diminuição das variáveis que estiveram na origem destes valores, 

nomeadamente da massa salarial, do número de pessoas seguradas, etc. 

Tal ajustamento às variáveis indicadas não dará lugar à alteração do 

contrato escrito. --------------------------------------------------- 

Cláusula 4.ª ------------------------------------------------------- 

Formação ----------------------------------------------------------- 
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O segundo contratante deverá promover uma formação/sensibilização na 

área de prevenção uma vez por ano, aos trabalhadores do Município de 

Chaves, a fim de minorar os riscos. -------------------------------- 

Cláusula 5.ª ------------------------------------------------------- 

Assistência Técnica ------------------------------------------------ 

O segundo contratante deve prestar assistência técnica presencial, se 

necessário, durante o horário de expediente (9h-16h), com a 

disponibilização de um funcionário para apoio técnico e administrativo 

às situações ocorridas na área de seguros no Município de Chaves. --- 

Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------- 

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo contratante garantirá sigilo quanto a informações que os 

seus técnicos venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade 

do primeiro contratante. ------------------------------------------- 

Cláusula 7.ª ------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

O segundo contratante não pode ceder a sua posição contratual sem 

autorização do primeiro contratante. -------------------------------- 

Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------- 

Casos Fortuitos ou de Força Maior ----------------------------------- 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas 

no presente contrato. ----------------------------------------------- 

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. -------------------- 

Cláusula 9.ª ------------------------------------------------------- 

Rescisão do Contrato ----------------------------------------------- 

1. O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte, o 

direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ---------------------------------------------- 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se 

incumprimento definitivo quando houver atraso na prestação dos 

serviços. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------ 

Duração do Contrato ------------------------------------------------ 

A duração do presente contrato será de 1 ano, de 1 janeiro de 2021 a 

31 de dezembro de 2021, ficando o segundo contratante obrigado a 

aceitar a anulação das apólices na data do início de novos contratos 

que venham a ser subscritos, como estorno do prémio, mediante o 

critério “pró rata temporis”. -------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------ 

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o 

primeiro contratante poderá proceder à retenção de 5% do valor dos 

pagamentos a efetuar ao segundo contratante. ----------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. --------------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------ 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços, 

as expressas no presente contrato, no caderno de encargos e na proposta 

que foi apresentada pelo segundo outorgante. ------------------------ 
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2- Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------- 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------- 

Legislação aplicável ------------------------------------------------ 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

Designação do gestor do contrato ------------------------------------ 

Para efeitos de cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 290.º-A 

do CCP, foi designado como gestor do contrato, …………………………………., 

mediante ……………………………., do dia ……………………, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução do contrato. ----------------------------- 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------- 

Disposições finais -------------------------------------------------- 

1 - Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2 - O procedimento por Concurso Público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de …………………………...------------ 

3 - A prestação de serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de dia ………………………….. tendo, simultaneamente 

sido aprovada a respetiva minuta do contrato. ----------------------- 

4 - O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob a rubrica orçamental com a classificação 

económica: ……………….; Cabimento n.º ………… de ……………….; Compromisso n.º 

………….. de …………... --------------------------------------------------- 

5 - O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

cada um dos contratantes. ------------------------------------------- 

6 - Foram apresentados pelo segundo contratante: ………………………………………..--- 

Pelo Primeiro Contratante, ------------------------------------------ 

_______________________________ ------------------------------------ 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------- 

_______________________________ ------------------------------------ 

Contrato registado sob o n.º ……./2020. ------------------------------ 

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

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - LOTE 

2 – RAMO AUTOMÓVEL, RAMO RESPONSABILIDADE CIVIL E RAMO AERONAVES ---- 

No dia …….. de ……………. de 20….., celebram o presente contrato de 

prestação de serviços na área de seguros, do ramo automóvel, ramo 

responsabilidade civil e ramo aeronaves, pelo preço total de € 29 

815,44 (vinte e nove mil, oitocentos e quinze euros e quarenta e quatro 

cêntimos), isento de IVA, nos termos do disposto no n.º 28, do art.º 

9.º, do CIVA e ulteriores alterações. ------------------------------- 

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva n.º 

501 205 551, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Chaves, Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, em Chaves. ------------------------------------------------ 

E ------------------------------------------------------------------ 

Como segundo contratante, WILLIS, CORRETORES DE SEGUROS, S.A., com 

sede ………………………………, Pessoa Coletiva n.º ……………………, com o mesmo número 

de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de ………………., com o 

capital social de …………………… euros, neste ato legalmente representada 

por …………………………., residente ……………………., titular do cartão de cidadão n.º 



                                                                F. 223 

                                                                  _____________________ 

 
……………………, válido até ……………… na qualidade de …………….. da mencionada 

sociedade, com poderes para o ato, conforme ………………, que fica arquivado 

junto ao processo. -------------------------------------------------- 

Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------- 

Objeto ------------------------------------------------------------- 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços na área de 

seguros, designadamente no tocante ao Lote 2 – ramo automóvel, ramo 

responsabilidade civil e ramo aeronaves -, do caderno de encargos 

respetivo, de acordo com as especificações a seguir descriminadas: -- 

LOTE 2 – Ramo Automóvel, Ramo Responsabilidade Civil e Ramo Aeronaves  

RAMO AUTOMÓVEL ------------------------------------------------------ 

Tomador do seguro: Município de Chaves ----------------------------- 

1. Coberturas para os veículos constantes do “Mapa 2-A”: ---------- 

a) Responsabilidade civil: - € 50 000 000,00; --------------------- 

b) Quebra de vidros: até € 500,00; -------------------------------- 

c) Assistência em viagem: sem franquia quilométrica; -------------- 

d) Seguro de ocupantes: ------------------------------------------- 

- Morte e invalidez permanente: € 5 000,00; ------------------------ 

- Despesas de tratamento: € 500,00; -------------------------------- 

e) Proteção jurídica. ---------------------------------------------- 
2. Coberturas para os veículos constantes do “Mapa 2-B”: ---------- 

Tomador do seguro: Município de Chaves ----------------------------- 

a) Responsabilidade civil: € 50 000 000,00; ----------------------- 

b) Choque, colisão e capotamento: (com franquia de € 350,00); ----- 

c) Quebra isolada de vidros: (sem franquia); ---------------------- 

d) Incêndio, raio ou explosão (sem franquia); --------------------- 

e) Furto ou roubo: (sem franquia); -------------------------------- 

f) Veículo de aluguer: (sem franquia); ---------------------------- 

g) Assistência em viagem: sem franquia quilométrica; -------------- 

h) Seguro de ocupantes (proteção de todos os ocupantes): ---------- 

- Morte e invalidez permanente: até € 25 000,00; ------------------- 

- Despesas de tratamento: € 2 500,00; ------------------------------ 

- Subsídio diário: até € 25,00 por incapacidade temporária absoluta 

só em caso de internamento hospitalar. ----------------------------- 

i) Proteção jurídica. ---------------------------------------------- 
MÁQUINAS CASCOS ---------------------------------------------------- 

1. Coberturas: ----------------------------------------------------- 
a) Incêndio e sua extinção, queda de raio ou explosão; ------------- 
b) Choque, colisão, capotamento ou ocorrências similares, queda em 
valas, queda ou impacto de objetos; -------------------------------- 

c) Erro de manobra ou imperícia; ----------------------------------- 
d) Avalanches, desprendimentos de terras ou rochas, abatimentos ou 
deslize de terrenos; ------------------------------------------------ 

e) Tempestades, furacões, ciclones, inundações, granizo ou quaisquer 
outras convulsões da natureza; ------------------------------------- 

f) Roubo ou furto dos bens seguros; -------------------------------- 
g) Remoção e transporte, em caso de perda parcial da máquina segura. 
2. Capital: -------------------------------------------------------- 
a) Capital máximo por sinistro e anuidade: ver “Mapa 4”, em anexo; - 
b) Franquia: 10% dos danos indemnizáveis (mínimo € 250,00 e no 

máximo de € 2.500,00). --------------------------------------------- 

RAMO RESPONSABILIDADE CIVIL ---------------------------------------- 

A – Ramo responsabilidade civil ------------------------------------ 

Tomador do seguro: Município de Chaves ----------------------------- 

1. Coberturas: ---------------------------------------------------- 

a) Garantia de todos os danos materiais e/ou corporais cuja 

responsabilidade civil possa vir a ser objetiva e concretamente 
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atribuível ao primeiro contratante, quer pelo exercício da sua 

atividade como Autarquia, quer por ação isenta dos seus funcionários 

no exercício das suas atividades específicas ou das funções que lhe 

tenham sido atribuídas. --------------------------------------------- 

b) Idem, quanto à existência, em via pública, de objetos, tampas 

de saneamento, obras e/ou maquinaria, que possam causar danos a 

terceiros, devidamente comprovado quanto ao fator causal. ----------- 

c) Funcionamento destas garantias como segundo seguro sempre que 

o Município tenha adjudicado obras ou trabalhos a outras entidades que 

disponham de seguro de responsabilidade civil de atividades ou, mesmo 

não tendo, a este estejam obrigados legalmente ou por força do contrato 

estabelecido com a Autarquia. --------------------------------------- 

d) Ficam ainda a coberto desta garantia as diversas iniciativas 

culturais promovidas pelo Município, nomeadamente festas, seminários, 

congressos, exposições, fogo de artifício, lançamento de foguetes, 

etc. --------------------------------------------------------------- 

2 Capital: ------------------------------------------------------- 

a) Capital máximo por sinistro e anuidade (Município): € 350 000,00;  

b) Franquia:10% dos danos indemnizáveis (mínimo € 250,00). -------- 

B – Ramo responsabilidade civil proprietário de imóveis (Leasing) -- 

Tomador do seguro: Município de Chaves ----------------------------- 

− Imóvel: Quinta do Pinheiro; ------------------------------------ 

− Capital seguro: 250 000,00 €; ---------------------------------- 

− Interessado no seguro: Totta Crédito Especial Inst. Crédito S.A. 

na qualidade de credor hipotecário. -------------------------------- 

C – Ramo responsabilidade civil parques infantis ------------------- 

Tomador do seguro: Município de Chaves; ---------------------------- 

Capital a segurar: € 350 000,00 por cada parque infantil; ---------- 

Franquia: 10% dos prejuízos em lesões materiais, no mínimo de € 125,00;  

Legislação aplicável: Decreto-Lei n.º 203/2015, de 17 de setembro -- 

Ver mapa 5 em anexo ao presente contrato. -------------------------- 

RAMO AERONAVES ----------------------------------------------------- 

Ramo: Responsabilidade civil aeroportuária – ramo aéreo 

responsabilidades, Ariel – seguro de responsabilidades de 

proprietários e operadores de aeroportos. -------------------------- 

Cobertura: A cobertura concedida está limitada a movimentos de 

aeronaves ligeiras e ultraligeiras até um peso máximo à descolagem 

inferior a 5700Kg. ------------------------------------------------- 

Limites indemnização: € 250 000,00. -------------------------------- 

Franquia: Por danos causados a aeronaves, a franquia a aplicar é de € 

25 000,00. Em todo e qualquer outro sinistro indemnizável, a franquia 

é de 10% do valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo de € 500,00 

e um máximo de € 5 000,00. ------------------------------------------ 

Local de risco: Aeródromo Municipal de Chaves “Mário A. Xavier”, 

Chaves, Portugal. --------------------------------------------------- 

Segurança: O aeródromo de Chaves tem todas as medidas de segurança 

exigidas por lei e é inspecionado pela ANAC regularmente. ----------- 

Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------- 

Preço e condições de pagamento -------------------------------------- 

1. O encargo total do presente contrato, é de € 29 815,44 (vinte e 

nove mil, oitocentos e quinze euros e quarenta e quatro cêntimos), 

isento de IVA, nos termos do disposto no n.º 28, do art.º 9.º, do CIVA 

e ulteriores alterações. -------------------------------------------- 

2. O pagamento do encargo previsto no número anterior será efetuado, 

em conformidade com a legislação em vigor. -------------------------- 

Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------- 
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Atualização dos prémios totais -------------------------------------- 

Durante a vigência do contrato não haverá lugar a revisão de preços. 

No final do presente contrato será feito o acerto dos valores dos 

prémios totais apresentados, tendo em conta que poderá haver um aumento 

ou uma diminuição das variáveis que estiverem na origem destes valores, 

nomeadamente, da frota automóvel, dos imóveis, etc. Tal ajustamento 

às variáveis indicadas não dará lugar à alteração do contrato escrito.  

Cláusula 4.ª ------------------------------------------------------- 

Formação ----------------------------------------------------------- 

O segundo contratante deverá promover uma formação/sensibilização na 

área de prevenção uma vez por ano, aos trabalhadores do Município de 

Chaves, a fim de minorar os riscos. -------------------------------- 

Cláusula 5.ª ------------------------------------------------------- 

Assistência Técnica ------------------------------------------------ 

O segundo contratante deve prestar assistência técnica presencial, se 

necessário, durante o horário de expediente (9h-16h), com a 

disponibilização de um funcionário para apoio técnico e administrativo 

às situações ocorridas na área de seguros no Município de Chaves. --- 

Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------- 

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo contratante garantirá sigilo quanto a informações que os 

seus técnicos venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade 

do primeiro contratante. ------------------------------------------- 

Cláusula 7.ª ------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual --------------------------------------- 

O segundo contratante não pode ceder a sua posição contratual sem 

autorização do primeiro contratante. ------------------------------- 

Cláusula 8.ª ------------------------------------------------------- 

Casos Fortuitos ou de Força Maior ---------------------------------- 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas 

no presente contrato. ----------------------------------------------- 

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. -------------------- 

Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------- 

Rescisão do Contrato ------------------------------------------------ 

1. O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte, o 

direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ----------------------------------------------- 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se 

incumprimento definitivo quando houver atraso na prestação dos 

serviços. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------ 

Duração do Contrato ------------------------------------------------ 

A duração do presente contrato será de 1 ano, de 1 janeiro de 2021 a 

31 de dezembro de 2021, ficando o segundo contratante obrigado a 

aceitar a anulação das apólices na data do início de novos contratos 

que venham a ser subscritos, como estorno do prémio, mediante o 

critério “pró rata temporis”. -------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------ 

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o 

primeiro contratante poderá proceder à retenção de 5% do valor dos 

pagamentos a efetuar ao segundo contratante. ----------------------- 
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Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela.---------------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------ 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços, 

as expressas no presente contrato, no caderno de encargos e na proposta 

que foi apresentada pelo segundo outorgante. ------------------------ 

2- Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------- 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------- 

Legislação aplicável ------------------------------------------------ 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

Designação do gestor do contrato ------------------------------------ 

Para efeitos de cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 290.º-A 

do CCP, foi designado como gestor do contrato, …………………………………., 

mediante ……………………………., do dia ……………………, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução do contrato. ---------------------------- 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------ 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1 - Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2 - O procedimento por Concurso Público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de …………………………..------------- 

3 - A prestação de serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de dia ………………………….. tendo, simultaneamente 

sido aprovada a respetiva minuta do contrato.------------------------ 

4 - O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob a rubrica orçamental com a classificação 

económica: ……………….; Cabimento n.º ………… de ……………….; Compromisso n.º 

………….. de …………...---------------------------------------------------- 

5 - O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

cada um dos contratantes. ------------------------------------------- 

6 - Foram apresentados pelo segundo contratante: ………………………………………..--- 

Pelo Primeiro Contratante, ------------------------------------------ 

_______________________________------------------------------------- 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------ 

_______________________________ ------------------------------------ 

Contrato registado sob o n.º ……./2020. ----------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - LOTE 

3 – RAMO MULTIRRISCOS, RAMO TRANSPORTE DE VALORES E RAMO OBRAS DE ARTE  

No dia …….. de ……………. de 20….., celebram o presente contrato para 

prestação de serviços na área de seguros, do ramo acidentes de trabalho 

e ramo acidentes pessoais, pelo preço total de € 26 555,27 (vinte e 

seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros e vinte e sete 

cêntimos), isento de IVA, nos termos do disposto no n.º 28, do art.º 

9.º, do CIVA e ulteriores alterações. ------------------------------- 

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva n.º 

501 205 551, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 
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Chaves, Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, em Chaves. ------------------------------------------------ 

E ------------------------------------------------------------------ 

Como segundo contratante, WILLIS, CORRETORES DE SEGUROS, S.A., com 

sede ………………………………, Pessoa Coletiva n.º ……………………, com o mesmo número 

de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de ………………., com o 

capital social de …………………… euros, neste ato legalmente representada 

por …………………………., residente ……………………., titular do cartão de cidadão n.º 

……………………, válido até ……………… na qualidade de …………….. da mencionada 

sociedade, com poderes para o ato, conforme ………………, que fica arquivado 

junto ao processo. -------------------------------------------------- 

Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------- 

Objeto ------------------------------------------------------------- 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços na área de 

seguros, designadamente no tocante ao Lote 3 – ramo multirriscos, ramo 

transporte de valores e ramo obras de arte -, do caderno de encargos 

respetivo, de acordo com as especificações a seguir descriminadas: -- 

LOTE 3 – Ramo Multirriscos, Ramo Transporte de Valores, Ramo Obras de 

Arte --------------------------------------------------------------- 

RAMO MULTIRRISCOS -------------------------------------------------- 

A - Ramo multirriscos ---------------------------------------------- 

Tomador do Seguro: Município de Chaves ----------------------------- 

1. Coberturas: --------------------------------------------------- 

a) Incêndio, ação mecânica de queda de raio e explosão: sem 

franquia; ---------------------------------------------------------- 

b) Furto ou roubo: 10% dos danos indemnizáveis – min. € 50,00; --- 

c) Responsabilidade civil proprietário, inquilino ou ocupante: 5% 

prejuízos em danos materiais; -------------------------------------- 

d) Queda de aeronaves: sem franquia; ------------------------------ 

e) Choque ou impacto de veículos terrestres: sem franquia; -------- 

f) Demolição e remoção de escombros: sem franquia;----------------- 

g) Quebra de vidros e pedras ornamentais: sem franquia; ----------- 

h) Queda ou quebra de antenas: sem franquia; ---------------------- 

i) Queda ou quebra de painéis solares: sem franquia; -------------- 

j) Queda ou quebras de anúncio e letreiros luminosos: sem franquia; 

k) Choque ou impacto de objetos sólidos: sem franquia; ------------ 

l) Derrame acidental de óleo: sem franquia; ----------------------- 

m) Inundações: 5% dos danos indemnizáveis – min. € 50,00; --------- 

n) Danos por água: 10% dos danos indemnizáveis – min. € 50,00; ---- 

o) Danos estéticos: 10% dos danos indemnizáveis – min. € 50,00; --- 

p) Tempestades: 5% dos danos indemnizáveis – min. € 50,00;--------- 

q) Aluimentos de terras: 10% dos danos indemnizáveis – min. € 100,00;  

r) Riscos elétricos – capital seguro € 200 000,00: 10% dos danos 

indemnizáveis – min. € 50,00 – na modalidade de 1.º risco; --------- 

s) Atos de vandalismos maliciosos ou sabotagem: 10% dos danos 

indemnizáveis – min. € 100,00; ------------------------------------- 

t) Pesquisas de avarias: sem franquia; ---------------------------- 

u) Proteção de clientes: sem franquia; ---------------------------- 

v) Proteção de empregados: sem franquia; -------------------------- 

w) Proteção jurídica: sem franquia; ------------------------------- 

x) Assistência ao estabelecimento: sem franquia; ------------------ 

y) Privação do uso do local ocupado: sem franquia; ---------------- 

z) Greves, tumultos e alterações da ordem pública: 10% dos danos 

indemnizáveis – min. € 100,00; ------------------------------------- 

2. Natureza do Risco: --------------------------------------------- 
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a) Disperso por diversos locais, em edifício de construção de 

primeiro e segundo risco, prevalecendo substancialmente a de primeiro 

risco; ---------------------------------------------------- 

b) Edifícios de ocupação diversa, prevalecendo a de atividades não 

agravantes, na totalidade do risco. -------------------------------- 

3. Limite da Indemnização: ver “Mapa 3”, em anexo ao presente 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

B – Ramo multirriscos proprietário de imóveis (Leasing) ------------ 

Tomador do seguro: Município de Chaves ----------------------------- 

− Imóvel: Quinta do Pinheiro --------------------------------------- 

− Capital seguro: € 1 410 302,00 ----------------------------------- 

− Interessado no seguro: Totta Crédito Especial Inst. Crédito S.A. na 
qualidade de credor hipotecário. ------------------------------------ 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

a) Incêndio, ação mecânica de queda de raio, explosão: sem franquia;  

b) Aluimento de terras: franquia de 10% do valor indemnizável no 

mínimo de € 100,00; ------------------------------------------------ 

c) Queda de aeronaves: sem franquia; ------------------------------ 

d) Choque ou impacto de veículos terrestres: sem franquia; -------- 

e) Choque ou impacto de objetos sólidos: sem franquia; ------------ 

f) Derrame acidental de óleo: sem franquia; ----------------------- 

g) Danos estéticos: franquia de 10% do valor indemnizável no mínimo 

de € 50,00; -------------------------------------------------------- 

h) Demolição e remoção de escombros: sem franquia; ---------------- 

i) Furto ou roubo: franquia de 10% do valor indemnizável – min. € 
50,00; ------------------------------------------------------------- 

j) Danos por água: franquia de 10% do valor indemnizável – min. € 
50,00; ------------------------------------------------------------- 

k) Pesquisa de avarias: sem franquia; ------------------------------ 
l) RC proprietário, inquilino ou ocupante: franquia de 5% do valor 
dos danos resultantes de lesões materiais; ------------------------- 

m) Tempestades: franquia de 5% sobre o valor da indemnização – min. € 
49,88; ----------------------------------------------------------- 

n) Inundações: franquia de 5% sobre o valor da indemnização – min. € 
49,88; ------------------------------------------------------------- 

o) Greves, tumultos e alterações da ordem pública: franquia de 10% do 
valor indemnizável – min. € 100,00; --------------------------------- 

p) Fenómenos sísmicos: franquia de 10% do capital seguro; ---------- 
q) Quebra de vidros e pedras ornamentais: sem franquia;------------- 
r) Quebra ou queda de anúncios e letreiros luminosos: sem franquia;- 
s) Quebra ou queda de antenas: sem franquia; ----------------------- 
t) Quebra ou queda de painéis solares: sem franquia; --------------- 
u) Proteção jurídica: sem franquia; -------------------------------- 
v) Assistência ao estabelecimento: sem franquia. ------------------- 
Limite indemnização: ver capital seguro. --------------------------- 

Ramo Transportes de Valores ---------------------------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

- Cobertura dos valores transportados até ao montante de € 25 000,00, 

das instalações da Câmara Municipal para as instituições de crédito e 

vice-versa. Habitualmente o transporte de valores ocorre uma vez por 

dia, a pé. ---------------------------------------------------------- 

Ramo Obras de Arte -------------------------------------------------- 

Coberturas: -------------------------------------------------------- 

- “Todos os riscos”, nomeadamente, roubo, qualquer dano por 

manuseamento, danos acidentais, vandalismo por intrusão, incêndio, e 

outras coberturas próprias do seguro de obras de arte. ------------- 
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Mapa 6 – Listagem de obras de arte em depósito no arquivo ou em 

exposição, propriedade da CMC e FNA (protocolo)--------------------- 

- Capital coberto: € 4 205 900,00. --------------------------------- 

- Sem franquia. ---------------------------------------------------- 

As obras de arte em depósito no arquivo ou em exposição, propriedade 

da CMC e FNA (protocolo) são obras originais de diversos artistas 

tendo como base vários materiais (ex: tela, papel, madeira, acrílico, 

etc.). ------------------------------------------------------------- 

As obras de arte vão estar em permanência no Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso (expostas e na sala de arquivo).--------- 

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso tem vigilância 24 horas por 

dia (incluindo vigilantes, sistema videovigilância, alarme contra 

intrusão, etc.), e é um edifício novo, inaugurado em 2016. ---------- 

Mapa 6.1 – Listagem de obras de arte em exposição temporária – “O 

pequeno mundo” – CGD/Culturgest ------------------------------------- 

- Capital coberto – € 428 650,00. ---------------------------------- 

- Sem franquia. ---------------------------------------------------- 

- Período da exposição – de 1 de janeiro de 2021 a 21 de fevereiro de 

2021. -------------------------------------------------------------- 

As obras de arte constantes da listagem 6.1. vão permanecer em 

exposição temporária do período de 1 de janeiro de 2021 a 21 de 

fevereiro de 2021. ------------------------------------------------- 

As quantidades das obras de arte constantes nas listas 6. e 6.1., em 

anexo, poderão aumentar ou diminuir. No entanto, o primeiro 

contratante enviará sempre ao segundo contratante a listagem 

atualizada. -------------------------------------------------------- 

Durante a execução do presente contrato poderão ocorrer outras 

exposições temporárias ou permanentes, solicitando, o primeiro 

contratante ao segundo contratante, prémios fixos, para as obras de 

arte, de acordo com o tipo de exposição a realizar. ---------------- 

Cláusula 2.ª ------------------------------------------------------- 

Preço e condições de pagamento ------------------------------------- 

1. O encargo total do presente contrato, é de € 29 815,44 (vinte e 

nove mil, oitocentos e quinze euros e quarenta e quatro cêntimos), 

isento de IVA, nos termos do disposto no n.º 28, do art.º 9.º, do CIVA 

e ulteriores alterações. -------------------------------------------- 

2. O pagamento do encargo previsto no número anterior será efetuado, 

em conformidade com a legislação em vigor. ------------------------- 

Cláusula 3.ª ------------------------------------------------------- 

Atualização dos prémios totais ------------------------------------- 

Durante a vigência do contrato não haverá lugar a revisão de preços. 

No final do presente contrato será feito o acerto dos valores dos 

prémios totais apresentados, tendo em conta que poderá haver um aumento 

ou uma diminuição das variáveis que estiverem na origem destes valores. 

Tal ajustamento às variáveis indicadas não dará lugar à alteração do 

contrato escrito. --------------------------------------------------- 

Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------- 

Formação ----------------------------------------------------------- 

O segundo contratante deverá promover uma formação/sensibilização na 

área de prevenção uma vez por ano, aos trabalhadores do Município de 

Chaves, a fim de minorar os riscos. --------------------------------- 

Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------- 

Assistência Técnica ------------------------------------------------- 

O segundo contratante deve prestar assistência técnica presencial, se 

necessário, durante o horário de expediente (9h-16h), com a 

disponibilização de um funcionário para apoio técnico e administrativo 
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às situações ocorridas na área de seguros no Município de Chaves. ---

Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------- 

Sigilo ------------------------------------------------------------- 

O segundo contratante garantirá sigilo quanto a informações que os 

seus técnicos venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade 

do primeiro contratante. -------------------------------------------- 

Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual ---------------------------------------- 

O segundo contratante não pode ceder a sua posição contratual sem 

autorização do primeiro contratante. -------------------------------- 

Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------- 

Casos Fortuitos ou de Força Maior ----------------------------------- 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso 

fortuito ou de força maior, designadamente greves ou outros conflitos 

coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações assumidas 

no presente contrato. ----------------------------------------------- 

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como informar 

o prazo previsível para restabelecer a situação. -------------------- 

Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------- 

Rescisão do Contrato ------------------------------------------------ 

1. O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do 

contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra parte, o 

direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais. ---------------------------------------------- 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se 

incumprimento definitivo quando houver atraso na prestação dos 

serviços. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------ 

Duração do Contrato ------------------------------------------------ 

A duração do presente contrato será de 1 ano, de 1 janeiro de 2021 a 

31 de dezembro de 2021, ficando o segundo contratante obrigado a 

aceitar a anulação das apólices na data do início de novos contratos 

que venham a ser subscritos, como estorno do prémio, mediante o 

critério “pró rata temporis”. -------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------ 

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o 

primeiro contratante poderá proceder à retenção de 5% do valor dos 

pagamentos a efetuar ao segundo contratante. ----------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para todas as questões emergentes do contrato será competente o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela.---------------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------ 

Prevalência -------------------------------------------------------- 

1- Consideram-se como condições a observar na prestação dos serviços, 

as expressas no presente contrato, no caderno de encargos e na proposta 

que foi apresentada pelo segundo outorgante. ------------------------ 

2- Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de 

encargos, seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo 

outorgante, e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos 

do disposto n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------- 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------ 

Legislação aplicável ----------------------------------------------- 
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A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e restante 

legislação aplicável. ---------------------------------------------- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------ 

Designação do gestor do contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 290.º-A 

do CCP, foi designado como gestor do contrato, …………………………………., 

mediante ……………………………., do dia ……………………, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução do contrato. ---------------------------- 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------ 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1 - Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2 - O procedimento por Concurso Público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por deliberação camarária de ………………………….. ------------ 

3 - A prestação de serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por deliberação camarária de dia ………………………….. tendo, simultaneamente 

sido aprovada a respetiva minuta do contrato. ----------------------- 

4 - O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob a rubrica orçamental com a classificação 

económica: ……………….; Cabimento n.º ………… de ……………….; Compromisso n.º 

………….. de …………... --------------------------------------------------- 

5 - O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

cada um dos contratantes. ------------------------------------------ 

6 - Foram apresentados pelo segundo contratante: ………………………………………..-- 

Pelo Primeiro Contratante, ----------------------------------------- 

_______________________________ ------------------------------------ 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------ 

_______________________________ ------------------------------------ 

Contrato registado sob o n.º ……./2020. ----------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS 

DE 2020.12.09. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

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

2020.12.09. --------------------------------------------------------

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. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS 

EM AT, MT, BTE, BTN E IP. APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO. 

INFORMAÇÃO Nº 26/UCP/2020. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ----------------------------------- 

- Considerando que, no dia 7 de dezembro de 2020, a Câmara Municipal 

de Chaves, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de 

protocolo para constituição de agrupamento de entidades adjudicantes, 

com vista ao lançamento de um único procedimento por concurso público 
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denominado “Concurso público para fornecimento de energia elétrica 

para as instalações alimentadas em AT, MT, BTE, BTN e IP” e que terá 

por objeto a alimentação das instalações alimentadas em alta tensão, 

média tensão, baixa tensão especial, baixa tensão normal e iluminação 

pública dos Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de 

Pena, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e a AMAT – Associação de 

Municípios do Alto Tâmega; ------------------------------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 4º do referido 

protocolo, foi designada, como representante do agrupamento, a AMAT  

-  Associação de Municípios do Alto Tâmega, para efeitos de condução 

do procedimento de formação do contrato; ---------------------------- 

- Considerando que o representante do agrupamento, no uso das suas 

competências, elaborou o programa de procedimento, o caderno de 

encargos e a minuta do anúncio do concurso, em anexo; --------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na cláusula 5ª do caderno 

de encargos, está previsto que o contrato terá a duração de 36 meses; 

- Considerando que no anexo I do caderno de encargos estão previstos 

os consumos estimados de energia ativa, do Município de Chaves, para 

os 36 meses; -------------------------------------------------------- 

- Considerando que, o contrato, em vigor, celebrado entre o Município 

de Chaves e a empresa “EDP Comercial – Comercialização de Energia, 

S.A..”, relativamente ao fornecimento de energia elétrica, termina o 

seu prazo no dia 11 de julho de 2021; ------------------------------- 

- Considerando que importa promover a abertura de novo procedimento 

atinente à contratualização do fornecimento de energia elétrica, para 

as instalações alimentadas em AT, MT, BTE, BTN e IP, do Município de 

Chaves; ------------------------------------------------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 39.º do 

CCP (Código dos Contratos Públicos), a decisão de contratar, a decisão 

de escolha do procedimento, a aprovação das peças do procedimento e a 

designação do júri, bem como os restantes atos cuja competência esteja 

atribuída ao órgão com competência para a decisão de contratar, devem 

ser tomadas conjuntamente pelos órgãos competentes de todas as 

entidades que integram o agrupamento; ------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho e nos termos do 

disposto nos artigos 36º e 38º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

compete à Câmara Municipal autorizar a abertura do presente 

procedimento e a realização da despesa inerente ao contrato a celebrar; 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea a) do nº2 do 

artigo 68º da Lei nº2/2020 de 31 de março, a presente prestação de 

serviços não está sujeita aos limites previstos no nº1 do artigo 68º 

da citada lei, uma vez que se trata de um serviço essencial previsto 

na alínea b) do n.º2 do artigo 1.º da Lei n.º23/96 de 26 de julho, na 

redação atual; ------------------------------------------------------ 

- Considerando que, 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; --------------- 

- Considerando que, a Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária, 

no dia 16 de dezembro de 2020, aprovou a assunção de compromissos 

plurianuais previstos no Orçamento e Plano Orçamental Plurianual, bem 

como no Plano de Atividades Municipais onde estão inscritas as despesas 
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plurianuais com os encargos da eletricidade – iluminação pública e 

encargos das instalações. ------------------------------------------- 

2. Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) Que o Órgão Executivo Municipal autorize a abertura do presente 

procedimento, bem como a realização da despesa inerente ao contrato a 

celebrar, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do artigo 18º do 

Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho e nos termos do disposto nos artigos 

36º e 38º do Código dos Contratos Públicos, conjugado com o disposto 

no n.º3 do artigo 39.º do CCP, tendo em vista a adjudicação do 

fornecimento de energia elétrica, para as instalações alimentadas em 

AT, MT, BTE, BTN e IP; ---------------------------------------------- 

b) Que o Órgão Executivo Municipal aprove as peças do procedimento 

em anexo, nos termos do disposto no nº2 do artigo 40º do citado código, 

conjugado com o disposto no n.º3 do artigo 39.º do CCP; ------------- 

c) Nos termos do disposto no n.º1 do artigo 67.º do CCP, conjugado 

com o n.º3 do artigo 39.º do citado código, que seja aprovada a 

constituição do júri constante no anexo V do programa de procedimento. 

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

Chaves, 16 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

A Chefe da Unidade de Contratação Pública --------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

Em anexo: Programa de procedimento, caderno de encargos e minuta do 

anúncio. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS 

DE 2020.12.16. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

2020.12.16. --------------------------------------------------------

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020 – 33ª A 42º - REGRA 

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N 

33º/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: ------------ 
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1.  Os orçamentos das entidades do setor local prevêem as receitas 

necessárias para cobrir todas as despesas. -------------------------- 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente 

bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida 

das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos. ----- 

3.  O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente deduzido 

das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor negativo 

inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é obrigatoriamente 

compensado no exercício seguinte. ----------------------------------- 

4. Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações 

médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante corresponde 

à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato, 

independente do seu pagamento efetivo. ------------------------------ 

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

Considerando, que, independentemente da terminologia adotada nas 

normas citadas, o cumprimento da referida regra de equilíbrio 

orçamental deve ser garantido, relativamente a cada ano económico, nos 

momentos seguintes:  ------------------------------------------------ 

1 - No momento da elaboração do orçamento, em mapa (com um conteúdo 

que permita aferir a situação em termos da regra de equilíbrio – cfr. 

infra) a integrar o documento previsto no artigo 46.º, nº1, al. a), 

do RFALEI; --------------------------------------------------------- 

2 - Quando da elaboração de eventuais modificações, em mapa específico 

(com um conteúdo idêntico ao referido anteriormente) que deve 

acompanhar e integrar a respetiva proposta apresentada, no caso, o 

Presidente da Câmara, com competências delegadas, para aprovação; --- 

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: ------ 

 
 

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
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b) Em cada modificação orçamental/execução periódica: ------------- 

 

 
 

Chaves, 14 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Mapas das Modificações aos Documentos Previsionais 2020 – 33ª 

a 42ª --------------------------------------------------------------- 

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

2020.12.14. --------------------------------------------------------

Visto. Concordo. À reunião do executivo municipal. ------------------ 

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

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

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

 

 

2.2. REGULAMENTO DE FUNDOS DE MANEIO – REVISÃO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

N.º 34/DGF/2020. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1 – Considerando que, na gestão municipal podem ocorrer despesas 

urgentes, inadiáveis e de pequeno montante, sendo que, o tempo, modo 

e lugar da exigibilidade da realização da despesa e o seu pagamento, 

pode tornar-se incompatível com o procedimento administrativo comum 

existente no Município; --------------------------------------------- 

2 – Considerando que o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 

Locais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 

alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 

315/2000, de 2 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de 

Abril e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro, em articulação com 

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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a alínea b) do n.º 1, do artigo 17º do Decreto-Lei n.º192/2015, de 11 

de setembro - SNC-AP, permite, em caso de reconhecida necessidade, a 

constituição de fundos de maneio com vista ao pagamento de pequenas 

despesas urgentes e inadiáveis, sendo que, para efeitos de controlo, 

o Órgão Executivo deve aprovar um regulamento que estabeleça a 

constituição e regularização dos fundos de maneio; ------------------ 

3 – Considerando que, o regulamento de fundos maneio em vigor no 

Município de Chaves, se encontra desatualizado por força das 

alterações, em sede de revisão da Norma de Controlo Interno, 

recentemente promovida. --------------------------------------------- 

II – Proposta: ------------------------------------------------------ 

1 – Face ao exposto, foi efetuada uma revisão ao Regulamento de Fundos 

de Maneio do Município de Chaves, tendo em vista a atualização das 

regras e procedimentos de constituição, reconstituição e reposição dos 

fundos de maneio no Município, bem como a sua contabilização, 

definindo, para além dos titulares e valores máximos a atribuir, a 

natureza das despesas e valores máximos a pagar, a afetação nas 

rubricas da classificação económica e os fluxos de constituição, 

reconstituição e reposição dos fundos de maneio. -------------------- 

2 – Para os efeitos constantes na presente proposta, submete-se à 

consideração superior, a determinação de agendamento, para aprovação 

do órgão executivo municipal, da presente proposta de revisão ao 

regulamento de Fundos de Maneio do Município de Chaves; ------------- 

3 – Alcançando tal desiderato, dever-se-á promover a sua divulgação 

pelas unidades orgânicas municipais, na Intranet do Município e, bem 

assim, a sua publicitação no site institucional. -------------------- 

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

Chaves, 15 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Regulamento de Fundos de Maneio – revisto -------------------- 

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

Regulamento de Fundos de Maneio do Município de Chaves -------------- 

Preâmbulo ---------------------------------------------------------- 

Nos termos do ponto 2.9.10.1.11 das considerações técnicas do POCAL 

(Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (mantido em vigor pela 

alínea b) do n.º 1, do artigo 17º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 

de setembro - SNC-AP), estabelece-se, para efeitos de controlo dos 

fundos de maneio, a necessidade de aprovação, pelo órgão executivo, 

de um regulamento que estabeleça as regras relativas à sua à sua 

constituição, gestão e regularização, definindo a natureza das 

despesas a pagar pelos fundos, bem como os seus limites máximos, 

afetação e reconstituição. ------------------------------------------ 

Na senda destes objetivos, corporiza, o presente regulamento, as 

regras relativas aos fundos de maneio da Câmara Municipal de Chaves. 

Artigo 1º - Objeto -------------------------------------------------- 

1. O presente regulamento visa estabelecer um conjunto de regras 

definidoras da constituição, gestão e regularização dos fundos de 

maneio, criadas para permitir a realização de despesas de reduzido 

valor que sejam urgentes e inadiáveis. ------------------------------ 

2. Consideram-se despesas de reduzido valor todas as que não 

ultrapassem 60% da Retribuição Mínima Mensal Garantida (R.M.M.G.). -- 

3. O Fundo de Maneio é um montante de caixa ou equivalente de caixa, 

entregue a determinada pessoa, responsável pelo mesmo, com a 

finalidade de realização e pagamento imediato, de despesas de 
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montantes reduzidos, urgentes e inadiáveis, sendo responsável pela sua 

utilização e reposição. --------------------------------------------- 

4.  A realização de despesas através de fundos de maneio será sempre 

uma medida de exceção, caso não seja possível seguir os trâmites legais 

a observar nos processos de aquisição de bens e serviços, não podendo 

conter em caso algum, despesas não devidamente documentadas. -------- 

Artigo 2º - Constituição dos Fundos --------------------------------- 

1. Em caso de reconhecida necessidade, a Câmara Municipal pode 

aprovar anualmente a constituição de fundos de maneio. -------------- 

2. No início de cada ano, mediante despacho do Presidente da Câmara, 

sobre os pedidos, por escrito, dos respetivos serviços requerentes, é 

constituído o fundo de maneio, cuja fundamentação deve conter os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

a) O responsável pelo fundo de maneio; ------------------------------ 

b) O montante máximo disponível por mês; ---------------------------- 

c) A natureza das despesas e as rubricas orçamentais autorizadas para 

assunção das despesas. ---------------------------------------------- 

3. Para efeitos do disposto no número anterior, determina-se que o 

responsável pelo fundo será sempre o dirigente do serviço municipal 

para o qual o fundo é constituído, de acordo com o previsto no Anexo 

I ao presente regulamento. Em caso de não se encontrar ocupado o lugar 

de direção do serviço requerente, caberá ao Presidente da Câmara ou 

ao Vereador da respetiva área de intervenção a sua definição. ------- 

4. A Secção de Contabilidade emite uma proposta de cabimento para cada 

Fundo de Maneio com o valor anual, salvaguardando o estipulado na Lei 

dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, bem como no cumprimento da 

Norma de Controlo Interno em vigor no Município, devendo ainda proceder 

às parametrizações necessárias na aplicação informática. ------------ 

5. Aprovados os fundos de maneio, a tesouraria procede à entrega dos 

valores aos seus titulares, que no ato da entrega assinam a respetiva 

nota de lançamento, ficando responsáveis pela sua guarda. ----------- 

6. Deverão constar no resumo diário da tesouraria, os movimentos 

relacionados com a respetiva constituição e reposição. -------------- 

7. Estabelecem-se no Anexo I ao presente regulamento os valores 

máximos mensais, por Unidade Orgânica, passíveis de constituírem 

fundos de maneio. Este limite aplica-se ao disposto na alínea c) do 

n.º 1 do presente artigo. ------------------------------------------- 

8. Relativamente à definição, em concreto, dos valores do fundo de 

maneio, bem como à natureza das despesas e às correspondentes rubricas 

por classificação económica, serão os mesmos determinados por 

despachos do Presidente da Câmara ou Vereador com competência 

delegada. ---------------------------------------------------------- 

9. Qualquer pedido de constituição de fundo de maneio para além dos 

constantes do n.º 3 do presente artigo requererá, obrigatoriamente, a 

aprovação expressa do órgão executivo por alteração ao Anexo I ao 

presente regulamento. ----------------------------------------------- 

10. A entrega dos respetivos fundos de maneio a cada responsável 

processa-se mediante a emissão de uma ordem de pagamento. ----------- 

Artigo 3º - Funcionamento dos Fundos -------------------------------- 

1. Constituído o fundo de maneio, as importâncias anuais a despender 

por conta do mesmo têm como limite o valor máximo do fundo. --------- 

2. Pelo fundo de maneio só podem ser realizadas despesas de pequeno 

valor que sejam de reconhecida necessidade, urgentes e inadiáveis, 

pelo que as mesmas só serão consideradas devidamente documentadas 

quando acompanhadas de memorando descritivo dessas qualidades, estando 

assim vedada a aquisição de bens de suscetíveis de inventariação. --- 

3. Em caso de incumprimento do estabelecido no número anterior, fica 
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o titular do fundo de maneio responsável por suportar a despesa. ---- 

4. As despesas realizadas têm de obedecer à natureza das despesas 

para as quais foi autorizada a constituição do fundo de maneio. ----- 

5. As despesas realizadas por conta do fundo de maneio têm que 

cumprir todos os requisitos legais inerentes a qualquer outra despesa 

e têm obrigatoriamente de ser documentadas com faturas e recibos ou 

faturas/recibo em forma legal. -------------------------------------- 

Artigo 4º - Regularização ------------------------------------------- 

1. O fundo de maneio é obrigatoriamente regularizado mensalmente, 

sendo os comprovativos da realização das despesas entregues na Secção 

de Contabilidade, da Unidade Flexível de 2º grau de Gestão Financeira 

até ao 2º dia útil do mês seguinte. Estes deverão ser descritos em 

relação elaborada para o efeito (Anexo II). ------------------------- 

2. Os documentos comprovativos de despesas realizadas pelo fundo de 

maneio referentes a determinado mês que não sejam entregues até ao 2º 

dia útil do mês seguinte a que se referem são consideradas como 

despesas não autorizadas e o seu pagamento será suportado pelo 

responsável do fundo. ----------------------------------------------- 

Artigo 5º - Reconstituição ------------------------------------------ 

1. No final de cada mês, os responsáveis pelo fundo de maneio devem 

enviar, até ao 2º dia útil do mês seguinte a que respeita, um mapa 

descritivo das despesas efetuadas à Secção de Contabilidade os 

documentos originais justificativos de despesas referentes aos 

dispêndios do mês (fatura, fatura simplificada ou fatura/ recibo). -- 

2. Os documentos de despesa devem conter os requisitos exigidos pelo 

Código do IVA, nomeadamente, o nome e NIF do fornecedor, quantidade e 

denominação do bem transmitido ou do serviço prestado, preço, taxa IVA 

aplicável e o montante de imposto devido, e devem estar 

obrigatoriamente emitidos em nome do Município de Chaves com indicação 

do respetivo NIF. --------------------------------------------------- 

3. Nos talões referentes a portagens e estacionamento deverá constar 

a indicação, ainda que manual, da matrícula da viatura, bem como de 

outras despesas com transportes. ------------------------------------ 

4. A reconstituição do fundo de maneio é feita até 12 vezes ao ano, 

mediante entrega dos documentos justificativos das despesas no final 

de cada mês. Não podem existir documentos por entregar de meses 

anteriores ao mês em referência, sem fundamentada justificação e 

autorização. ------------------------------------------------------- 

5. Na reconstituição do fundo de maneio não são aceites despesas com 

data anterior à constituição do mesmo, ou com data anterior à última 

reposição e a reposição periódica do fundo de maneio não pode ser 

superior ao fundo de maneio atribuído. ------------------------------ 

6. O tesoureiro, ou seu substituto legal, após conferência dos 

documentos anexos à ordem de pagamento, procede ao reembolso, em 

numerário, ao responsável pelo fundo de maneio. --------------------- 

Artigo 6º - Reposição ----------------------------------------------- 

1. Para efeitos de reposição anual, os responsáveis dos respetivos 

fundos fazem a restituição dos mesmos até ao dia 21 do mês de dezembro 

de cada ano, devendo o somatório dos documentos apresentados e do 

numerário corresponder ao montante total da sua constituição. ------- 

2.  No final do ano a Secção de Contabilidade deve assegurar o 

estorno do montante do cabimento e compromisso não utilizado, 

competindo à tesouraria saldar as contas de caixa referentes aos Fundos 

de Maneio. ---------------------------------------------------------- 

3.  Em caso de cessação de funções ou de alteração do titular do 

fundo de maneio, deverá proceder-se em conformidade com o disposto nos 

n.ºs 5 e 6 com reporte ao mês em que a ocorrência se verificar. ----- 
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Artigo 7º - Disposições Finais e Penalidades ------------------------ 

1. As despesas realizadas pelo fundo de maneio que contrariem, em 

parte ou no todo, o disposto nas regras estabelecidas no presente 

regulamento, não serão pagas pela autarquia e terão de ser suportadas 

pelo dirigente do serviço a favor do qual foi constituído o fundo de 

maneio. ------------------------------------------------------------ 

2. Os casos omissos no presente regulamento e eventuais alterações 

serão objeto de deliberação do órgão executivo do Município de Chaves. 

Artigo 8º - Fiscalização -------------------------------------------- 

1. Os fundos de maneio poderão ser objeto de contagem periódica 

efetuada por funcionários independentes designado para o efeito da 

Unidade Flexível de 2º grau de Gestão Financeira. ------------------- 

2. As inspeções deverão ser feitas no mesmo dia e abranger todos os 

fundos constituídos. ------------------------------------------------ 

3. Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, a fiscalização 

e controlo da utilização dos fundos de maneio encontram-se também 

sujeitas ao disposto na Norma de Controlo Interno do Município. ----- 

Artigo 9º - Entrada em Vigor ---------------------------------------- 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

aprovação em reunião de Câmara Municipal. --------------------------- 

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

Anexo I ------------------------------------------------------------- 

Fundos de Maneio: Valores Máximos e Responsáveis -------------------- 
Serviço Valor 

Máximo 

Responsável 

GAPV – Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação  Chefe de Gabinete do 

Presidente da Câmara 

GATF – Gabinete de Apoio Técnico às Freguesias 

 Secretária do Vereador 

responsável pela respetiva 

área de intervenção 

UFAG – Unidade Flexível de 2º grau de Administração 

Geral 

 
Chefe de Divisão 

UFGF – Unidade Flexível de 2º grau de Gestão 

Financeira 

 
Chefe de Divisão 

UFEAS – Unidade Flexível de 2º grau de Educação e 

Ação Social 

 
Chefe de Divisão 

UFJD – Unidade Flexível de 2º grau de Juventude e 

Desporto 

 
Chefe de Divisão 

UFDE – Unidade Flexível de 2º grau de 

Desenvolvimento Económico 

 
Chefe de Divisão 

UFCT – Unidade Flexível de 2º grau de Cultura e 

Turismo 

 
Chefe de Divisão 

UFOTGU – Unidade Flexível de 2º grau de Ordenamento 

do Território e Gestão Urbanística 

 
Chefe de Divisão 

UFRO – Unidade Flexível de 2º grau de Recursos 

Operacionais 

 
Chefe de Divisão 

UFA – Unidade Flexível de 2º grau de Ambiente  Chefe de Divisão 

UFOP – Unidade Flexível de 2º grau de Obras Públicas  Chefe de Divisão 

UFAIRE – Unidade Flexível de 2º grau de Apoio ao 

Investidor e Relações Externas 

 
Chefe de Divisão 

UFPM – Unidade Flexível de Projetos e Mobilidade  Chefe de Divisão 

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

Anexo II ------------------------------------------------------------ 

Mapa de Reposição de Fundos de Maneio ------------------------------- 

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

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

2020.12.15. -------------------------------------------------------- 

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. ----------------------------------------------------------- 
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XII 

DIVERSOS 

 

1. PROCEDIMENTO PÚBLICO CONCURSAL PARA ALIENAÇÃO/LOCAÇÃO DE LOTES DO 

“PARQUE DE ATIVIDADES DE CHAVES” E “PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERNACIONAL 

DO VALE DO TÂMEGA” - RELATÓRIO DE ANÁLISE DA 11ª FASE DE APRESENTAÇÃO 

DE CANDIDATURAS (16-SETEMBRO-2020 A 13-DEZEMBRO-2020). -------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

RELATÓRIO Nº 11 ---------------------------------------------------- 

1- No dia catorze de dezembro de dois mil e vinte, pelas 09:00 e 

através de videoconferência (em virtude da situação excecional que se 

vive no momento atual, devido à proliferação da epidemia do COVID-19, 

a qual levou à adoção de medidas extraordinárias de distanciamento 

social e isolamento profilático), reuniu a Comissão responsável pela 

liderança e coordenação do procedimento supramencionado, constituída 

pelo Presidente, Arq. Rodrigo Moreira pelo 1º Vogal efetivo, Dra. 

Márcia Santos e pelo 2º Vogal efetivo, Arq. Carla Joana Rodrigues. - 

2- A reunião visou a realização das diligências inerentes à abertura 

e análise das propostas recebidas no âmbito da 11ª fase de candidaturas 

para adjudicação do direito de propriedade/locação de lotes integrados 

no “Parque de Atividades de Chaves” e “Plataforma Logística 

Internacional do Vale do Tâmega”, que decorreu no trimestre 

compreendido entre o dia 16-09-2020 e o dia 13-12-2020. ------------- 

3- De referir que não foi elaborado nenhum relatório relativo à 10ª 

fase de análise de candidaturas (que decorreram entre o dia 16 de 

junho de 2020 e o dia 16 de setembro de 2020), uma vez que nesse 

período de tempo não deu entrada nenhuma candidatura para o efeito. 

4- Posto isto, a reunião teve início com a apresentação do 

procedimento pelo Presidente da Comissão, Arq. Rodrigo Moreira e com 

a identificação dos requerentes por ordem de entrada das respetivas 

propostas, a saber: ------------------------------------------------- 
Nº. Requerente Empresa Nº 

entrada 

Data 

entrada 

Pretensão Atividade a 

desenvolver 

1 José 

Firmino 

Teixeira 

Pimenta 

(sócio 

gerente) 

TENSKAPORTAS, 

UNIPESSOAL, 

LDA. 

 

12543 09.11.2020 Lote B15 do 

Loteamento 

do parque de 

Atividades 

de Chaves 

(2.000,00m2) 

Fabricação de 

portas, janelas e 

elementos similares 

em metal e 

fabricação de 

estruturas de 

construção 

metálica. 

 

5- Identificado o único requerente e a respetiva pretensão, a 

Comissão deu início à apreciação formal da candidatura rececionada, 

no que diz respeito à verificação da regularidade da instrução da 

mesma15, bem como no que diz respeito à compatibilidade do uso 

pretendido com as especificações do alvará do loteamento onde o pedido 

recai.-------------------------------------------------------------- 

6- Para o efeito, usou da palavra o 2º Vogal efetivo da Comissão, 

no sentido de informar os restantes elementos que, após ter efetuado 

uma verificação prévia à regularidade de instrução da candidatura, 

                                                           
15 De acordo com o estipulado no artigo 11º (Instrução do processo de 

candidatura) do “Regulamento de Alienação e de Locação de Lotes do 

Parque de Atividades de Chaves”, em conjugação com a “Proposta nº 

06/GAP/2018, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves do dia 08 de fevereiro de 2018. ------------------------------ 
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verificou que a mesma se encontrava devidamente instruída com todos 

os documentos necessários para o efeito; ---------------------------- 

7- No que diz respeito à compatibilidade da atividade a instalar 

com o uso permitido para o local, verificou-se que a atividade que a 

empresa pretende exercer no Lote B15 do Loteamento do Parque de 

Atividades de Chaves (alvará de loteamento nº2/2006), atividade com o 

CAE 25120-R3–“Fabricação de portas, janelas e elementos similares em 

metal”, está em conformidade com os usos permitidos para o referido 

lote (uso Industrial, oficinal ou armazém comercial), pelo que se 

considerou que a candidatura se encontra em condições de ser admitida 

e submetida à respetiva análise substantiva do seu projeto de 

investimento. ------------------------------------------------------ 
N Empresa Atividade CAE da empresa Lote/Parce

la 

pretendida 

Uso 

definido 

para o 

Lote/Parce

la 

Verificação 

de 

compatibilid

ade de uso 

1 TENSKAPORT

AS, 

UNIPESSOAL

, LDA  

 

Fabricação de 

portas, janelas 

e elementos 

similares em 

metal e 

fabricação de 

estruturas de 

construção 

metálica. 

 

Principal: 

43992-R3 – Outras 

atividades especializadas 

de construção diversas, n. 

e.. 

Secundários: 

25120- R3 – Fabricação de 

portas, janelas e 

elementos similares em 

metal. 

25110- R3 – Fabricação de 

estruturas de construções 

metálicas. 

43320- R3 – Montagem de 

trabalhos de carpintaria e 

de caixilharia. 

LOTE B15 

do 

loteamento 

do Parque 

de 

Atividades 

de Chaves 

 

 

 

Industrial

, oficinal 

ou armazém 

comercial  

COMPATÍVEL – 

pois o CAE 

secundário 

25120 é 

considerado 

industrial 

no âmbito do 

SIR (Sistema 

de Indústria 

Responsável) 

 

8- Seguidamente, confirmada a correta instrução do processo e a 

compatibilidade da atividade a desenvolver com o uso permitido para o 

local, a Comissão procedeu à análise de mérito da candidatura e à 

respetiva ponderação dos critérios de seleção, em conformidade com o 

modelo de avaliação estipulado no Anexo III da já referida Proposta 

nº 06/GAP/2018”, em articulação, por adaptação, com o artigo 13º do 

"Regulamento de Alienação e de Locação de Lotes do Parque de Atividades 

de Chaves”. --------------------------------------------------------- 

9- Analisados todos os fatores a classificar e preenchida a 

respetiva grelha de aferição dos critérios de seleção, foi obtida a 

seguinte pontuação: ------------------------------------------------- 
Candidatura  Lote pretendido Pontuação 

atribuída 

Nível de 

projeto 

candidatura nº1 

TENSKAPORTAS, UNIPESSOAL, LDA  
LOTE B15 do Loteamento do 

Parque de Atividades de Chaves 

12,50 

valores 

Médio 

10- Face à pontuação obtida pela candidatura, a qual é superior a 10 

valores, a Comissão entendeu admiti-la, estando por isso em condições 

de lhe ser adjudicado o Lote pretendido, sem prejuízo do que se refere 

no ponto seguinte. ------------------------------------------------- 

11- Após a análise dos documentos que se reportam aos aspetos 

ambientais da indústria subjacente à pretensão em causa, a Comissão 

entende registar neste Relatório, em forma de alerta preventivo, que 

o licenciamento das instalações da atividade industrial em causa pelas 

autoridades competentes para o efeito, deverá acautelar o cumprimento 

de todas as normas técnicas e regulamentares aplicáveis, de forma a 

neutralizar qualquer impacte ambiental decorrente do seu 

funcionamento. ----------------------------------------------------- 

12- Nada mais havendo a referir, e tendo por base o valor estabelecido 

para o lote em causa na já referida proposta nº 06/GAP/2018, aprovado 

em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Chaves do dia 08 de 

fevereiro de 2018, a Comissão deliberou, por unanimidade, o seguinte: 
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12.1. Propor a adjudicação do Lote B15 do Loteamento do parque de 

Atividades de Chaves, pelo valor de 2.000,00€, à empresa TENSKAPORTAS, 

UNIPESSOAL, LDA. representada pelo seu sócio gerente, senhor José 

Firmino Teixeira Pimenta, uma vez que a respetiva candidatura obteve 

a pontuação necessária para ser admitida, atingindo um nível de projeto 

“Médio” (12,50 valores), devendo, no entanto, ser salvaguardada a 

condição referida no ponto 9 do presente Relatório, relacionada com a 

necessidade de cumprimento de todas as regras de controlo ambiental 

que sejam aplicáveis à unidade industrial a instalar; --------------- 

12.2. Submeter o presente Relatório à próxima Reunião de Câmara 

Municipal, com vista à obtenção da competente deliberação de 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

12.3. Por fim, caso haja deliberação nos termos preconizados, adotar a 

seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------- 

12.3.1. Proceder à notificação do requerente sobre a deliberação tomada; 

12.3.2. Encaminhar o respetivo processo de candidatura para a Unidade 

Flexível de 3º Grau de Contratos e Expropriações, a fim desta encetar 

os procedimentos necessários à formalização do respetivo Contrato-

promessa de Compra e Venda/escritura do Lote B15 do loteamento do 

Parque de Atividades de Chaves, em conformidade com o estipulado no 

artigo 15º do “Regulamento de Alienação e de Locação de Lotes do Parque 

de Atividades de Chaves”, em articulação com a “Proposta nº 

06/GAP/2018”, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves do dia 08 de fevereiro de 2018. ------------------------------ 

Chaves, 14 de dezembro de 2020, ------------------------------------ 

O Presidente, Arqº Rodrigo Moreira --------------------------------- 

O 1º Vogal Efetivo, Dra. Márcia Santos ----------------------------- 

O 2º Vogal Efetivo, Arqª Carla Joana Rodrigues --------------------- 

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

2020.12.16. --------------------------------------------------------

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram quinze horas e quinze minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

i Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 

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

50 000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009 ----- 

 

                                                           


