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Nº02 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 21 de janeiro 

de 2021. --------------------- 

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

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

Concelho, realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz 

Ribeiro, e com as presenças dos Vereadores, Sr. João Carlos Alves 

Neves, Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo,  Sr. Arq. Carlos 

Augusto Castanheira Penas, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota Chaves, 

Sr. Eng. Victor Augusto Costa Santos, Sra. Dra. Maria Manuela Pereira 

Tender e comigo, Paulo Jorge Ferreira da Silva, Técnico Superior. --- 

 

 

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 dezoito de janeiro de dois mil e vinte e um. -- 

 

 

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

A presente reunião de Câmara, realizou-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 1-A/2021, de 13 de janeiro. ------ 

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

Assim, participou, presencialmente, nesta reunião, o Senhor Presidente 

da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro e através de videoconferência, os Senhores 

Vereadores Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. Francisco António 

Chaves de Melo, Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, Sra. Eng.ª 

Paula Fernanda da Mota Chaves, Sr. Eng. Victor Augusto Costa Santos, 

Sra. Dra. Maria Manuela Pereira Tender. ----------------------------- 

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

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

Iniciada a reunião, usou da palavra, o Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

tendo começado por desejar, a todos votos de boa saúde. ------------- 

Seguidamente, o Presidente da Câmara, deu conhecimento, ao Executivo 

Municipal, dos seguintes assuntos relacionados com a atividade 

municipal, a saber: ------------------------------------------------- 

a) “Obras de reabilitação do Museu da Região Flaviense, Castelo, 

Baluarte e envolvente“- Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que, já se encontra em execução a obra de 

reabilitação do Museu da Região Flaviense, Castelo, Baluarte e 

envolvente, num investimento orçado em cerca de 440 mil euros e com 

um prazo de execução até final de 2021. ----------------------------- 

No Museu da Região Flaviense, a intervenção contempla a substituição 

do revestimento da cobertura, bem como a aplicação de isolamento para 

melhor desempenho térmico do edifício. ------------------------------ 

Relativamente ao conjunto arquitetónico Torre/Baluarte, prevê-se a 

criação de novas coberturas e limpeza geral dos panos exteriores, com 

intervenções pontuais de restauro interior, nomeadamente na escada 
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interior e de acesso à cobertura, da cobertura com colocação de cobre 

em substituição da telha, colocação de vãos exteriores, remodelação 

do passadiço exterior ao nível do segundo piso, colocação de nova 

cobertura e de piso no espaço entre a torre e a muralha, assim como 

limpeza exterior da pedra. ------------------------------------------ 

No que diz respeito aos arranjos exteriores, estão contemplados 

acertos de cotas e remodelação de pavimentos que visam essencialmente 

a melhoria das acessibilidades, através da criação de percursos 

alternativos passíveis de serem utilizados por pessoas com mobilidade 

condicionada, contribuindo para a articulação entre o Museu, a Torre 

e Baluarte. --------------------------------------------------------- 

Esta obra faz parte integrante do Plano de Ação de Regeneração Urbana 

(PARU) de Chaves, beneficiando de um investimento cofinanciado a 85% 

pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito do 

Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (Norte 2020). ------ 

b) “Obra de Requalificação da Rua 1º de Dezembro “- Sobre este assunto, 

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

na passada segunda-feira, dia 11 de janeiro, a obra de requalificação 

da Rua 1º de Dezembro. Orçada em cerca de 132 mil euros, a empreitada 

conta com um prazo de execução de 90 dias. -------------------------- 

A requalificação pretende garantir condições de conforto e segurança 

para os utentes, contribuindo para uma mobilidade urbana mais 

sustentável. Pretende-se beneficiar a mobilidade pedonal e os aspetos 

funcionais da via, conferindo melhores condições de conforto e 

acessibilidade à circulação pedonal. -------------------------------- 

A intervenção mantém o sentido da circulação descendente com duas 

faixas de rodagem e contempla a reformulação geométrica do acesso 

local existente e melhoria da articulação com a rede viária, o 

melhoramento das condições do sistema de drenagem e substituição do 

pavimento existente. ------------------------------------------------ 

Serão também reorganizadas as baías de estacionamento, reajustados os 

passeios e reforçada a sinalização rodoviária. ---------------------- 

Esta obra faz parte integrante do Plano de Ação para a Mobilidade 

Urbana Sustentável (PAMUS) de Chaves, beneficiando de um investimento 

cofinanciado a 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER), no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 

(Norte 2020). ------------------------------------------------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação ao piloto flaviense Rui 

Gonçalves, natural de Vidago, pela participação no seu primeiro Rali 

Dakar de todo-o-terreno, com um honroso 19º lugar da geral da prova 

de motas, alcançando ainda o 3º lugar entre os ‘rookies’. ----------- 

Após 17 anos a competir no Campeonato Mundial de motocross e com um 

título de vice-campeão de MX2 conquistado em 2009, Rui Gonçalves 

estreou-se na mítica prova de todo-o-terreno, que iniciou dia 02 e 

terminou no passado dia 15 de janeiro, com um lugar no pódio. ------- 

d) “COVID- 19_Medidas municipais em vigor durante o Estado de 

Emergência“ - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno 

Vaz, deu nota que, no âmbito da renovação do Estado de Emergência, que 

entrou em vigor no passado dia 15 de janeiro, e tendo em conta a 

evolução da situação epidemiológica, foi estabelecido um conjunto de 

medidas extraordinárias que têm como objetivo limitar a propagação da 

pandemia e proteger a saúde pública, assegurando as cadeias de 

abastecimento de bens e serviços essenciais. ------------------------ 

Assim deu conhecimento que: ----------------------------------------- 

- Os serviços públicos passam a prestar o atendimento presencial por 

marcação telefónica através do contato geral 276 340 500 e por mail 
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para municipio@chaves.pt, sendo mantida e reforçada a prestação dos 

serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os 

cidadãos e as empresas. --------------------------------------------- 

- Serão encerrados vários equipamentos de índole municipal, 

nomeadamente para realização das seguintes atividades: -------------- 

Recreativas, de lazer e diversão, nos Parques Infantis municipais; -- 

Culturais e artísticas, no Auditório Luiz Coutinho; Auditório do 

Centro Cultural de Chaves; Museu da Região Flaviense; Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso; Museu Militar; Museu de Arte Sacra; Museu 

Ferroviário; Biblioteca Municipal; Arquivo Municipal; --------------- 

Desportivas, no Pavilhão Desportivo Municipal; Piscina Municipal; 

Estádio Municipal; -------------------------------------------------- 

Termas e Spa, no Complexo Termal de Chaves e Vidago ----------------- 

Equipamentos de promoção turística - Posto de Turismo de Chaves. ---- 

- Encontram-se suspensas as atividades em espaços abertos, como 

desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de 

qualquer natureza. -------------------------------------------------- 

- Será realizada a Feira Semanal e Mercado Municipal, nos casos de 

venda de produtos alimentares, encontrando-se reunidas as condições 

de segurança. ------------------------------------------------------- 

- Será autorizado o exercício de atividade por vendedores itinerantes, 

para disponibilização de bens de primeira necessidade ou de outros 

bens considerados essenciais, em todas as localidades das freguesias 

do concelho, com o competente parecer da autoridade local de saúde e 

das forças de segurança concelhias. --------------------------------- 

- O acesso aos cemitérios encontra-se condicionado sendo assegurada a 

realização de funerais, no estrito cumprimento das normas 

estabelecidas. ----------------------------------------------------- 

e) “Câmara paga a fornecedores em menos de 20 dias “- Sobre este 

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

Câmara Municipal de Chaves alcançou uma redução significativa dos 

prazos médios de pagamento a fornecedores, tendo conseguido fixar o 

limite máximo de 20 dias, durante o ano de 2020. -------------------- 

A redução progressiva dos prazos de pagamento desde 2017 deve-se a uma 

gestão criteriosa e rigorosa das contas da autarquia por parte do 

executivo, que definiu a sustentabilidade financeira da autarquia como 

uma das principais prioridades. ------------------------------------- 

O executivo municipal considera que a administração pública deve ser 

um modelo para a comunidade e nesse sentido deve dar o exemplo de 

pagar “a tempo e horas”. -------------------------------------------- 

f) “Sabores de Chaves exclusivamente ONLINE “- Sobre este assunto, o 

Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que, com data marcada, 

para os próximos dias 29, 30 e 31 de janeiro, os Sabores de Chaves 

regressam num formato totalmente diferente, uma reformulação que na 

edição de 2021 não contempla a presença física no Pavilhão Municipal. 

As Medidas de confinamento em vigor originam a suspensão da venda 

presencial na Feira Gastronómica Sabores de Chaves prevista para o 

último fim de semana de janeiro, passando a ser exclusivamente uma 

montra online. ------------------------------------------------------ 

Num formato alternativo, serão utilizadas as novas tecnologias para 

levar mais longe os produtos, produtores e sabores da cidade e da 

região. Os produtores serão a estrela maior desta edição, com um 

impulso aos serviços de promoção, divulgação e venda dos produtos de 

forma inovadora e digital. ------------------------------------------ 

A programação da feira será assegurada pelo embaixador do certame, 

Chefe Cordeiro, que mostrará via virtual variados show-cookings, com 
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a ajuda de Chefes locais, bem como de um conjunto de novas caras que 

transformarão os produtos tradicionais em receitas de vanguarda. ---- 

Com o objetivo de limitar a propagação da pandemia e proteger a saúde 

pública, assegurando as cadeias de abastecimento de bens e serviços 

essenciais, a nova edição deste certame gastronómico pretende apoiar 

os produtores locais, com os sabores flavienses a ocupar lugar de 

destaque na gastronomia da região Norte do país. -------------------- 

Os Sabores de Chaves em segurança e conforto, agora no seu domicílio! 

g) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

apresentou uma nota de congratulação ao jovem arqueólogo flaviense, 

João Fonte, pelo mais recente trabalho científico levado a cabo pelo 

Departamento de Arqueologia da Universidade de Exeter, no Reino Unido.  

A equipa de investigação, da qual faz parte o João Fonte, identificou 

vários campos usados para treino e abrigo, que permitiram perceber 

como é que os soldados do exército romano atacaram grupos indígenas e 

aprender mais sobre a sua presença na orla norte da bacia do rio Douro, 

permitindo concluir que que o exército romano teve uma presença muito 

maior na Península Ibérica. ----------------------------------------- 

A presença temporária do exército romano deixou vestígios subtis na 

superfície. O trabalho dos investigadores, que recorreram a uma 

tecnologia de deteção remota, coloca em evidência a forma do perímetro 

dos acampamentos militares romanos, geralmente retangulares, sendo que 

os novos locais ocupados pelas forças militares do Império Romano 

estão localizados no sopé da Cordilheira Cantábrica, no norte de 

Espanha. ----------------------------------------------------------- 

h) “Evolução epidemiológica no Concelho de Chaves“ - Sobre este 

assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu conhecimento do 

teor do relatório produzido pela ARS Norte, contendo a avaliação geral 

da realidade epidemiológica na Região Norte, destacando que estamos 

na presença de uma situação verdadeiramente preocupante, com um 

incremento significativo de casos de “COVID19” na região norte, com 

um conjunto de concelhos com uma incidência muito elevada. ---------- 

Do documento é possível verificar que Chaves já saiu do top 30 dos 

concelhos com maior incidência de COVID-19. ------------------------- 

No que diz respeito ao Distrito de Vila Real, o Concelho de Chaves é 

terceiro concelho com menor taxa de incidência por 100 mil habitantes, 

embora seja importante destacar que este indicador, é temporário, 

oscilando todas as semanas. ---------------------------------------- 

Na opinião do Senhor Presidente da Câmara, a informação agregada no 

documento em questão, não revela incremento do número semanal de 

infetados nas semanas subsequentes ao Natal e Ano Novo, aliás até 

evidência um ligeira decréscimo, no entanto tal informação analítica 

poderá estar enviesada pela diminuição do número de testes ou delonga 

no registo dos casos confirmados, sendo que, independentemente da 

fiabilidade ou não dos aludidos dados agregados, é fundamental manter 

o foco nas medidas de prevenção, particularmente no afastamento 

físico. ------------------------------------------------------------ 

A evolução epidemiológica preocupa a todos, nomeadamente, decisores 

políticos, gestores, profissionais da área da saúde e população em 

geral, pelo que devem ser congregados esforços e vontades para superar 

este momento de dificuldade coletiva, que no imediato, enquanto não 

houver imunidade de grupo, apenas poderá ser assegurada pelo 

comportamento responsável de todos, sem exceção. -------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara manifestou ainda preocupação crescente 

com a situação de pré-ruptura em que as unidades hospitalares do SNS, 

encontrando-se as mesmas numa situação absolutamente crítica, de pré-

catástrofe, que exige de todos maior compromisso com a saúde pública. 
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II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, ARQ. CARLOS 

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

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

Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começando a sua intervenção 

com a formulação de votos de boa saúde para todos os presentes. ----- 

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

congratulação apresentados, no início da presente reunião, pelo 

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

Terminando a sua intervenção, interpelou, o Presidente da Câmara, no 

sentido de obter informação, acerca da campanha de testagem rápida 

“testes antigénicos”, que se encontrava prevista, nos estabelecimentos 

de ensino públicos e privados localizados em concelhos de risco 

extremamente elevado, tendo em conta a previsibilidade de encerramento 

das escolas, o Senhor Presidente da Câmara  dispõe de alguma informação 

sobre a eventual suspensão desta campanha? -------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, tendo, sobre a questão colocada, pelo Vereador 

interveniente, referido o seguinte: --------------------------------- 

Relembrou algumas das considerações por si proferidas no passado, e 

que em dado momento despoletou uma tomada de posição da sua parte, 

bastante mais crítica, motivada pela circunstância de os municípios 

não serem verdadeiros parceiros no processo de combate à pandemia da 

Covid-19. ---------------------------------------------------------- 

A informação de que dispõe sobre a campanha de testagem massiva de 

“testes antigénicos” nos estabelecimentos de ensino, é a mesma que têm 

todos os Portugueses que ouviram ou leram a informação divulgada pelo 

Senhor Primeiro Ministro, na qual deu nota de que seria realizada, a 

título preventivo, uma campanha de testes rápidos, com o principal 

objetivo de identificar e isolar as situações de potencial contágio 

por alunos, professores e pessoal não docente. ---------------------- 

Que desconhece a amplitude, critérios ou timing e estabelecimentos de 

ensino abrangidos por tal iniciativa de vacinação. ------------------ 

Que é seu entendimento que esta solução, ficará prejudicada, se, ainda 

durante a tarde de hoje, no âmbito da reunião extraordinária do 

Conselho de Ministros, vier a ser deliberado, como tem sido veiculado 

pela comunicação social, o encerramento de todos os estabelecimentos 

de ensino, desde o pré-primário ao superior, pelo período de quinze 

dias, com efeitos imediatos.----------------------------------------- 

Disse ainda, o Senhor Presidente da Câmara, que, quer nas reuniões do 

Conselho de Proteção Civil Municipal, quer na reunião da Comissão 

Municipal de Educação, a Autarquia sempre manifestou disponibilidade 

para cooperar com a Saúde, designadamente em matéria de testagem, 

sempre que houvesse incapacidade das estruturas de saúde de realização 

de testes, através do financiamento da realização de testes escolares 

por parte de alunos com suspeita de Covid-19, no posto de testagem da 

Cruz Vermelha Portuguesa, sendo certo que, até à presente data, não 

foi suscitada qualquer cooperação nesse âmbito. --------------------- 

Disse, por último, que o município disponibilizou à autoridade local 

de saúde um técnico de informática e continua a assegurar o transporte 

de testes, realizados no Centro de Saúde Chaves 2, para o laboratório 

do IPB, em Bragança. ------------------------------------------------ 
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I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 07 de janeiro de 2021. ------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS TAXAS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DA PANDEMIA 

DO COVID-19 PROPOSTA N.º 02/GAPV/21. -------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Contextualização da Proposta --------------------------------- 

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

O n.º 1 do artigo 5.º do regulamento de liquidação e cobrança de taxas 

municipais em vigor  - inicialmente sancionado pelo órgão executivo 

camarário, em sua reunião ordinária realizada no dia 12 de abril de 

2010 e posteriormente pelo órgão deliberativo em sua sessão ordinária 

do dia 28 de abril de 2010 – dispõe que “As taxas previstas na Tabela 

anexa serão atualizadas, ordinária e anualmente, em função da taxa de 

inflação publicada pelo Instituto Nacional de Estatística (por 

aplicação do Índice de Preços ao Consumidor, sem habitação) relativa 

ao período de novembro a outubro, inclusive, dos exercícios anteriores 

àquele em que a atualização produzirá efeitos.”; -------------------- 

Atento o hiato temporal a considerar para efeitos do cálculo de 

atualização do valor das taxas municipais para o ano de 2021 e a 

respetiva taxa de inflação publicada pelo Instituto Nacional de 

Estatística, importar considerar, enquanto fator de atualização, o 

Índice de Preços ao Consumidor exceto habitação aplicável, o qual se 

cifra em 0,99982039197086 no período compreendido entre novembro de 

2019 e outubro de 2020, conforme documento emitido pela Instituto 

Nacional de Estatística; -------------------------------------------- 

Após aplicação do fator de atualização antes enunciado, teria lugar, 

sequencialmente, e tendo base o histórico de recebimento de taxas 

relativo a 2020, de acordo com as regras previsionais legalmente 

fixadas, um acréscimo total de €27.819,62, relativamente ao valor 

global das taxas municipais a observar para o ano de 2021, atento o 

valor individual atualizado de cada taxa municipal; ---------------- 

A situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional 

causada pelo novo Coronavírus, classificada pela Organização Mundial 

de Saúde como uma pandemia no dia 11 de março de 2020, bem como a 

declaração do estado de emergência inicialmente determinada pelo 

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, 

contando com as respetivas prorrogações, sendo certo que por via do 

Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro, 

foi novamente declarado o estado de emergência, com fundamento na 

verificação de uma situação de calamidade pública, tendo o mesmo vindo 

a ser renovado sucessivas vezes, a última das quais pelo Decreto do 

Presidente da República n.º 6-A/2021, de 6 de janeiro, devidamente 

acompanhado da tomada, por parte do Governo, de um conjunto de medidas 
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tendentes à execução e regulamentação do referido estado de 

emergência, com o intuito de assegurar o tratamento da doença e obstar 

à sua propagação, não obstante o constrangimento social e económico 

subjacentes; ------------------------------------------------------- 

Tem o executivo municipal, desde o primeiro momento, adotado um 

conjunto de medidas excecionais e imprescindíveis à comunidade do 

concelho de Chaves, recentemente reforçadas através da proposta n.º 

72/GAPV/2020, de 25 de novembro, tendo por especial escopo dar resposta 

adequada e minimizar os efeitos diretos e colaterais resultantes da 

pandemia originada pelo Covid-19, com reflexo nas múltiplas dimensões 

da nossa vida comunitária, mas particularmente na sanitária, na social 

e na económica; ----------------------------------------------------- 

Desconhecemos, com rigor, os efeitos negativos que esta pandemia já 

terá provocado na economia local, nas empresas, nos negócios e nas 

demais atividades económicas que lhe dão tradução, e, por essa via, 

quantos concidadãos já terão perdido o respetivo emprego ou visto 

diminuído o seu rendimento habitual. -------------------------------- 

Desconhecemos, de igual forma, a dimensão do impacto negativo para as 

famílias que viram diminuídos, de forma drástica, os respetivos 

rendimentos habituais, em resultado da perda de emprego ou situação 

de doença, decorrente da pandemia do Covid-19; ---------------------- 

Não obstante ser impossível medir, com absoluto rigor, a severidade 

dos efeitos da pandemia do Covid-19, nas empresas e nas famílias, é 

do conhecimento generalizado, que a paragem da economia local, 

decorrente das medidas excecionais, em particular da recente renovação 

da declaração do estado de emergência, estão a deixar marcas 

indissipáveis na nossa comunidade, que importa mitigar e minimizar, 

em sintonia com as atribuições e competências municipais, sem prejuízo 

de garantir a respetiva capacidade económico-financeira subjacente. 

II – Da Proposta Stricto Sensu ------------------------------------- 

Pelo exposto supra, e sem prejuízo de eventual atualização das medidas 

excecionais e suplementares já adotadas, ao abrigo do quadro legal 

fixado no Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado sob a forma 

de Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação,  

mas particularmente nas respetivas disposições legais contidas no n.º 

1 e no n.º 2, do artigo 23.º, no artigo 32.º, na alínea k) do n.º 1 

do artigo 33.º, e no artigo 24.º conjugado com a alínea b) do n.º 1 

artigo 25.º, e, bem assim, nos artigos 2.º, 5.º e 25.º do regulamento 

de liquidação e cobrança de taxas municipais do município de Chaves, 

na redação atual, proponho ao executivo municipal o seguinte:------- 

1. A aprovação da manutenção do valor das taxas municipais 

existentes em 2020 para o ano de 2021, com efeitos retroativos a 01 

de janeiro de 2021, no âmbito da pandemia do COVID-19; ------------- 

2. Caso a presente proposta venha a merecer acolhimento por parte 

do órgão executivo municipal, deverá a mesma ser objeto de competente 

sancionamento pela Assembleia Municipal, por via da respetiva 

ratificação na próxima sessão que vier a ter lugar, atenta a previsão 

constante no artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, 

face ao período de emergência nacional decretado e prorrogado por Sua 

Excelência o Senhor Presidente da República (Decreto do Presidente da 

República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro); -------------------------- 

3. Alcançado tal desiderato, deverá a mesma ser objeto de divulgação 

junto de todos os serviços municipais mediante circular informativa, 

para conhecimento e implementação. ---------------------------------- 

Chaves, aos 14 de janeiro de 2021 ----------------------------------- 

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

 (Nuno Vaz) -------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

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

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

 

 

2.2. ELEIÇÃO DE PRESIDENTE – MARIA DO CÉU TEIXEIRA DE MORAIS SEVIVAS. 

EMAIL CPCJ CHAVES. -------------------------------------------------- 

Foi presente o email identificado em epígrafe, cujo teor se transcreve, 

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

Exmos. Srs. --------------------------------------------------------- 

Venho por este meio comunicar a V. Exas. que, em reunião da Comissão 

Alargada, foi eleita Presidente da CPCJ de Chaves, Maria do Ceu 

Teixeira de Morais Sevivas, representante do Ministério da Educação, 

para o próximo triénio 2021/2023. A qual iniciará o seu mandato em 

janeiro de 2021. ---------------------------------------------------- 

Com os melhores cumprimentos ---------------------------------------- 

A Presidente da CPCJ de Chaves -------------------------------------- 

Cidália Mocho Alves ------------------------------------------------- 

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

2020.12.14. --------------------------------------------------------

Ciente. Dê-se conhecimento aos órgãos municipais. ------------------- 

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

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

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

 

 

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. 

REQ: JACINTO CARNEIRO FRUTUOSO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 4/DAG/21. ------- 

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 desta Autarquia Local n.º 8656, Jacinto Carneiro 

Frutuoso veio solicitar a assunção de responsabilidade, por parte 

deste Município, com vista ao pagamento de uma indemnização pelos 

danos sofridos na “oficina de automóveis” localizada no rés do chão” 

da sua habitação, sita na Rua Anaiza Ripado, União de Freguesias de 

Santa Cruz/Trindade e Sanjurge, Chaves, na sequência de uma inundação. 

2) Invoca, em defesa do direito reclamado, que a inundação em causa 

ocorreu no dia 21/06/2020, provocada por uma rotura na conduta de 

águas na via pública, da qual resultaram danos patrimoniais no valor 

de € 1300. --------------------------------------------------------- 

3) O requerente remeteu ao processo faturas no valor total de € 

208,91, emitidas por uma multinacional de lojas de “supermercados”, 

relativas a artigos não alimentares e sem indicação de qualquer número 

de contribuinte. --------------------------------------------------- 
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4)  O interessado instruiu ainda a sua pretensão com uma fatura 

datada de 25/06/2020, no valor de € 44.02, emitida com o N.º de 

contribuinte do requerente e relativa a “detergente de lavagem de 

carroçarias e de chão de oficinas”. --------------------------------- 

5) Na sequência do retromencionado pedido, a Divisão de Ambiente, 

no dia 09/11/2020, produziu a Informação n.º 404/DA/2020, tendo 

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

“O Comissário da PSP deu conhecimento de uma inundação no dia 

21/06/2020 na oficina de Jacinto Carneiro Frutuoso causada por uma 

rotura da conduta de água, sito na Rua de Anaíza Ripado n.º22. ------ 

Indica que a inundação danificou uma Centralina, um computador, uma 

rebarbadora e vários materiais -------------------------------------- 

Confirma-se que o rebentamento de uma conduta de água no arruamento 

que provocou a inundação. ------------------------------------------- 

A situação era de todo imprevista não sendo possível qualquer 

intervenção de manutenção anterior. --------------------------------- 

O Sr. Jacinto Carneiro Frutuoso solicita através de requerimento uma 

indemnização de 1300 euros. ----------------------------------------- 

Foi-lhe solicitado a apresentação de faturas/orçamentos dos prejuízos 

tendo apresentado um conjunto de faturas sem contribuinte da compra 

das seguintes  máquinas: (…) ---------------------------------------- 

Não foram apresentados faturas/orçamentos para a centralina, 

computador e rebarbadora. ------------------------------------------- 

A fiscalização da DA confirma a existência no local duma centralina, 

um computador, uma rebarbadora, aparafusadora de impacto, multímetro 

digital e uma pistola de ar quente existindo vário material disperso 

conforme mostram as fotografias. ------------------------------------ 

O material estava guardado no chão da oficina. ---------------------- 

Foi solicitado ao Sr. Jacinto Carneiro Frutuoso pelo funcionário 

Carlos Frutuoso e o fiscal da DA em deslocação à firma a apresentação 

de faturas relativas ao pedido de indemnização solicitado. --------- 

A firma não apresentou descriminação do valor da indemnização.” ---- 

6) Do correspondente processo administrativo consta a Participação 

da Polícia de Segurança Pública (PSP) com o NPP: 240614/2020, constando 

da mesma expressamente o seguinte: “desloquei-me ao local da 

ocorrência por haver notícia de rotura em conduta de água e de 

inundação. --------------------------------------------------------- 

Chegado ao local contactei o lesado que me comunicou que devido a uma 

rotura na conduta de água na via pública as instalações da oficina de 

automóveis situada no rés do Chão da qual é proprietário foi inundada 

e danificou uma Centralina (auto), um computador, uma rebarbadora e 

vários materiais, dos quais desconhece de momento o seu valor.”. ---- 

7) Contudo, analisado o processo enviado a estes serviços, e 

compulsados todos os seus elementos, verificou-se a inexistência do 

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

a) Prova da existência dos danos invocados pelo peticionário no 

valor de € 1300 (mil e trezentos euros); --------------------------- 

b) Prova de que os danos invocados tiveram a sua causa na inundação 

descrita; ---------------------------------------------------------- 

c) Documento comprovativo do valor dos danos sofridos; ----------- 

d) Documento comprovativo de que os bens danificados são da sua 

propriedade. ------------------------------------------------------- 

e) O requerente não apresentou a Autorização de Utilização nem a 

mera declaração prévia, que permita o exercício da atividade económica 

de “Oficina de Automóveis” no R/C da sua habitação. ---------------- 

8) Acresce que, encetadas diligências internas junto dos serviços 

municipais não foi possível apurar a existência de qualquer 
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Autorização de Utilização que permita o exercício da atividade em 

causa “oficina de automóveis” no R/c da habitação do peticionário sita 

no local acima identificado. --------------------------------------- 

9) Partindo destes pressupostos, cumpre informar sobre a matéria o 

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

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

1. A pretensão do requerente, insere-se nas normas da responsabilidade 
civil extracontratual do Estado e demais Pessoas Coletivas Públicas, 

decorrente da prática de atos ilícitos, no domínio dos atos de gestão 

pública, enquadrada no art.22.º, da C.R.P. e regulamentada pela Lei 

n.º67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela Lei 31/2008, de 17 de 

julho. -------------------------------------------------------------  

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

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

n.º 67/2007, de 31 de dezembro e ulteriores alterações, subdivide tal 

responsabilidade em três grandes tipos, a saber: ------------------- 

a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; 

b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; 

c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

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

3. Relativamente à responsabilidade por danos decorrentes do exercício 
da função administrativa encontra-se prevista nos artigos 7.º a 11.º, 

do retrocitado diploma legal, sem prejuízo das disposições gerais 

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

4. Podemos então, sistematizar a responsabilidade da função 

administrativa, individualizando duas modalidades, a responsabilidade 

por factos ilícitos e a responsabilidade pelo risco, sendo que o caso 

“sub judice” se reporta à responsabilidade por factos ilícitos. ----- 

5. Ora, de acordo com o disposto no n.º1, do art. 9.º, “Consideram-se 
ilícitas as acções ou omissões dos titulares de órgãos, funcionários 

e agentes que violem disposições ou princípios constitucionais, legais 

ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem técnica ou deveres 

objectivos de cuidado e de que resulte a ofensa de direitos ou 

interesses legalmente protegidos.” ---------------------------------- 

6. O que significa que o Município será responsável pelo pagamento dos 
peticionados danos quando se concluir que os seus órgãos ou agentes 

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

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

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

7. Relativamente 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. --------- 

8. Quanto à 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. ---------------------- 

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

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

− A prática, através de órgão ou agente, de um ato ilícito (ação 

ou omissão), 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; --------------------- 
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− Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo 

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

10. Sendo certo que a responsabilidade civil por atos de gestão 

pública corresponde, no essencial, ao conceito civilístico de 

responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos que tem 

consagração legal no art.483.º, do Código Civil, “aquele que, com dolo 

ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer 

disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado 

a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação”. --------- 

11. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, o peticionário 

afirma que os prejuízos foram provocados na sequência de uma rotura 

de conduta de água na via pública, inundando as instalações da oficina 

de automóveis localizada no R/C da sua habitação, danificando diversos 

materiais, impedindo a realização do seu trabalho.------------------- 

12. Sucede, porém, que como se viu, o peticionário não faz prova do 

valor dos danos invocados, ou seja, não apresenta os documentos idóneos 

que comprove que o valor dos bens danificados ascenda ao montante de 

€ 1300,00. --------------------------------------------------------- 

13. Sendo certo que, e de acordo com diversos acórdãos do Supremo 

Tribunal Administrativo, nomeadamente o Ac. STA de 14/12/2004, o 

lesado não se encontra dispensado de provar os factos de onde resulte 

o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, mesmo nos casos 

onde se verifique a existência de uma presunção de culpa. ----------- 

14. A verdade é que, pese embora o interessado, Jacinto Carneiro 

Frutuoso tenha sido lesado na sua dimensão patrimonial, muito 

concretamente, mediante os danos ora peticionados, não é menos verdade 

que não é possível estabelecer um nexo causal entre tal facto e 

qualquer conduta ilícita cometida pela Autarquia e que se mostre idónea 

para provocar tal resultado. ---------------------------------------- 

15. Sendo certo que para haver responsabilidade do agente é 

necessário que este tenha atuado de forma dolosa ou intencional, ou 

então de forma negligente. ----------------------------------------- 

16. De facto, o Município de Chaves é a entidade responsável pela 

manutenção dos equipamentos e infraestruturas dos sistema públicos de 

abastecimento de água, dever que não foi negligenciado na situação ora 

colocada em crise, conforme resulta do teor da referida Informação da 

Divisão de Ambiente. ------------------------------------------------ 

17. Assim sendo, no caso individual e concreto em apreciação, não 

julgamos, salvo melhor opinião, que a existência da respetiva rotura 

na conduta de água seja considerada uma anomalia que justifique a 

presunção de que a manutenção e a conservação da via em causa não 

foram garantidas com o cuidado devido. ------------------------------ 

18. Neste sentido, consideramos que a respetiva rotura só aconteceu 

por força de um evento excecional e de força maior, incompatível com 

ilicitude, culpa, negligência deste município. ---------------------- 

19. Logo não se vislumbra que haja sido omitido qualquer dever de 

cuidado por parte deste município que permita ao interessado fazer a 

imputação subjetiva do acidente. ----------------------------------- 

20. Portanto, tudo nos leva a crer que só um anormal acontecimento, 

ou qualquer outro facto estranho ao cumprimento dos seus deveres é que 

provocou o rebentamento da conduta, (em termos exemplificativos, 

quiçá, motivos de obras nas imediações do local que levasse ao 

sucedido). --------------------------------------------------------- 

21. Ora, não fazendo o requerente tal prova, com os elementos de 

suporte, não nos parece, salvo melhor opinião, que esta Autarquia 

Local deva assumir o pagamento de qualquer indemnização para ressarcir 

os mesmos. ---------------------------------------------------------- 
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22. Outra questão de primordial importância, para além da referida 

falta de documentos comprovativos dos danos no valor de € 1300,00, o 

requerente não instruiu a sua pretensão com a Autorização de Utilização 

que permita no local supra identificado o exercício legal da atividade 

económica de “Oficina de Automóveis”. ------------------------------ 

23. A este propósito refira-se que, salvo as exceções previstas na 

lei, a realização de operações urbanísticas estão sujeitas a controlo 

prévio (licença/comunicação prévia) e a Autorização de Utilização, a 

utilização dos edifícios ou suas frações, bem como as alterações da 

utilização dos mesmos (de acordo com o Regime Jurídico da Urbanização 

e Edificação, legal e regulamentar). ------------------------------- 

24.  Ora, os danos como se viu, tiveram causas imprevisíveis e uma 

vez que o requerente tem instalada uma oficina de automóveis no r/c 

da sua habitação, o peticionário para além de não apresentar o 

documento que comprove os danos alegados no valor de  € 1300,00, também 

não instruiu a sua petição com referência à Autorização de Utilização, 

nem a mera comunicação prévia, que lhe permita naquele local (R/C da 

habitação) o exercício legal da atividade de “oficina de automóveis”. 

25. Assim sendo, tais factos devem de ser devidamente ponderados 

atento o circunstancialismo acima evidenciado, não se podendo 

beneficiar o requerente e responsabilizando-se este Município por 

danos que não foram provados e caso tivessem ocorrido, o que não se 

concede, também importa ponderar a conduta por parte do peticionário 

no que importa à utilização daquele local – R/C da sua habitação - 

como “oficina de automóveis”, não tendo o mesmo apresentado a 

Autorização de Utilização, nem a Mera Declaração Prévia. ----------- 

26. Neste contexto, de acordo com os elementos constantes dos autos, 

os mesmos são insuficientes para comprovar a violação culposa de 

obrigações legais que pendem sobre o Município de Chaves e o nexo de 

causalidade entre o facto ilícito e o valor dos danos invocados pelo 

requerente.  ------------------------------------------------------- 

27. Não se logrando provar a existência de tal nexo de causalidade, 

fica prejudicada, como é evidente, a imputação de responsabilidade 

civil extracontratual a esta autarquia local. ----------------------- 

28. Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, na situação em 

análise, não se encontram preenchidos todos os pressupostos legalmente 

exigíveis para o apuramento da responsabilidade civil extracontratual 

da Autarquia. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

da Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente decisão 

administrativa, consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 

formulada pelo requerente, com base nas razões invocadas no capítulo 

anterior, ou seja, de acordo com os documentos apresentados e os factos 

apurados não decorre no caso individual e concreto, responsabilidade 

da Autarquia justificadora, a título de responsabilidade 

extracontratual, da assunção do pagamento do valor da peticionada 

indemnização; ------------------------------------------------------ 

b) No cumprimento do disposto no art.121.º, do Código de 

Procedimento Administrativo, deverá tal sentido de decisão 

administrativa acima proposta ser sujeita a audiência prévia dos 

interessados, sendo estabelecido o prazo de 15 dias úteis para permitir 

ao ora peticionário vir ao procedimento, por escrito, dizer o que se 

lhe oferecer sobre o sentido da decisão entretanto exarado; -------- 
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c) Decorrido o aludido prazo, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do art.114.º, do Código do Procedimento Administrativo, da 

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

d) De imediato, encaminhamento do presente assunto, acompanhado 

desta informação, ao gabinete do Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Nuno Vaz. --------------------------------------------------------- 

É tudo o que, de momento, me cumpre informar sobre o presente assunto. 

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

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

Chaves, 14 de janeiro de 2021. -------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA CARLA NEGREIRO, 

DE 14/01/2021 ------------------------------------------------------- 

A presente informação dá inteiro cumprimento ao quadro legal 

aplicável, sendo de adotar a estratégia perfilada no ponto III. À 

consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DE 2021/01/14. – 

A 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. ALUNA VALENTINA CAVALGANTE DE CARVALHO – ATRIBUIÇÃO DE ESCALÃO A 

COM EFEITOS AO INICIO DO ANO LETIVO 2020/2021. INFORMAÇÃO 

Nº05/DEAS/2021. ---------------------------------------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 2. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DRA.  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.01.11---------------------------------------------  

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 2021.01.12. ------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. ALUNOS JOÃO VÍTOR MOREIRA DE OLIVEIRA E JOSÉ THIAGO MOREIRA DE 

OLIVEIRA – ATRIBUIÇÃO DE ESCALÃO A. INFORMAÇÃO Nº07/DEAS/2021. ------ 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 3. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DRA.  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.01.11---------------------------------------------  

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

sobre a matéria. À consideração superior. --------------------------- 
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DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2021.01.12. ------------------------------------------------------

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. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº15/2017. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC 

/Nº01/2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 4. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2020.01.04---------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

11/01/2021 --------–------------------------------------------------ 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSONº14/2020. INFORMAÇÃO/ PROPOSTA /DEAS /SHSDPC 

/Nº02 / 2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que 

se anexa à presente ata sob o n.º 5. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.01.04---------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação cumpre todas as normas e 

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

11/01/2021 --------–------------------------------------------------ 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. NOVO PEDIDO DE SUBCONTRATAÇÃO, CIRCUITOS ESPECIAIS Nº1 E Nº2, DO 

PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 2020/2021- OVNITUR. INFORMAÇÃO 

Nº.08/DEAS/2021. --------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No âmbito do procedimento CP - Nº. 02/UCP/2020 – Prestação de serviços 

de transporte terrestre de alunos, em circuitos especiais, na área do 

Concelho de Chaves, para o ano letivo de 2020/2021, os circuitos 

especiais n.º1 e 2, do Plano de Transportes, foram adjudicados à 

empresa OVNITUR, adjudicação praticada pelo executivo camarário a 
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31/08/2020, e cujos contratos vieram a ser celebrados em 19/*10/2020 

e registados, respetivamente, sob os números 79/2020 e 80/2020. ----- 

No pretérito dia 13 de outubro de 2020, deu entrada no serviço de 

expediente geral do Município, com a referência nº.11424, um pedido 

da empresa OVNITUR, para subcontratação dos circuitos especiais que 

lhe foram adjudicados, tendo alegado que “se encontra com diversas 

complicações com as viaturas que constituem a sua frota, aliadas às 

dificuldades impostas pelas restrições atualmente em vigor (referentes 

ao distanciamento social e restrições de lotação, entre outras…), e 

para que a continuidade do serviço seja garantida com qualidade e 

segurança,” pretende subcontratar outras empresas de transporte para 

o efeito, nomeadamente a empresa Turichaves para a realização do 

circuito nº 1, e a empresa Vale do Ave para a realização do circuito 

nº 2, assunto vertido na informação nº 53/2020, desta Unidade, que 

veio a ser aprovada pelo executivo camarário em sua reunião de 

23/11/2020. -------------------------------------------------------- 

A Unidade de Contratos e Expropriações (UCE), no passado dia 

09/12/2020, remeteu, via email, à aludida empresa OVNITUR, a 

notificação Ref.ª 550/UCE/DAG/2020, relativa à decisão camarária 

praticada, enviando-lhe, em anexo, para efeitos de aceitação, as 

minutas das adendas aprovadas e, solicitando-lhe que, em caso de 

concordância, comunicassem à referida Unidade, a data de produção de 

efeitos das subcontratações aprovadas. ------------------------------ 

Encontrando-se, ainda, por formalizar, as ditas subcontratações, por 

ausência de respostada referida empresa, veio esta apresentar, nos 

termos do anterior, novo pedido de autorização de subcontratação dos 

dois circuitos em causa mas, desta vez, ambos à empresa Turichaves, 

pedido esse que foi registado no serviço de expediente geral deste 

Município, em 29/12/2020, sob a referência n.º 14492. --------------- 

Considerando que, o Caderno de Encargos do aludido concurso, é omisso 

no que diz respeito à subcontratação, mas de acordo com o estipulado 

no n.º 3, do artigo 318.º e no artigo 319.º, do Código dos Contratos 

Públicos, tanto a empresa peticionária (OVNITUR), como a empresa 

proposta para a subcontratação (Turichaves), cumprem, rigorosamente, 

o estipulado nos mesmos, pelo que, salvo melhor opinião, não se 

vislumbra nenhum impedimento que seja autorizada a subcontratação nos 

moldes propostos e que constam nos documentos anexos à presente 

informação. -------------------------------------------------------- 

Considerando, no entanto, que, a subcontratação do circuito n.º 1, já 

foi alvo de autorização camarária, conforme referido anteriormente, e 

que apenas se aguarda indicação por parte da empresa OVNITUR, da data 

a partir da qual a mesma produzirá efeitos, a fim de ser formalizada 

a adenda respetiva. ------------------------------------------------- 

Assim, e caso a presente proposta mereça concordância superior, tomo 

a liberdade de sugerir o seu encaminhamento para o Gabinete do Senhor 

Presidente da Câmara, a fim deste, concordando, emita decisão 

conducente ao agendamento do citado assunto para a próxima reunião do 

órgão executivo municipal, tendo em vista produzir a competente 

deliberação, consubstanciada no seguinte: --------------------------- 

1) Que seja autorizada a subcontratação da empresa Turichaves, pela 

empresa OVNITUR, para realização do circuito especial n.º 2, do Plano 

de Transportes  2020/2021, nos moldes que constam do contrato celebrado 

entre a OVNITUR e com o Município, e no estrito cumprimento da 

legislação em vigor, nomeadamente o n.º 3, artigo 318.º, do CCP; ---- 

2) Que, para o efeito, seja aprovada a minuta da adenda a celebrar, 

tendo em vista a formalização da dita subcontratação; --------------- 
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3) Que nos termos do artigo 165.º do CPA, seja revogada a decisão 

administrativa tomada pelo executivo municipal em sua reunião de 

23/11/2020, consubstanciada na autorização da subcontratação do 

circuito n.º 2, à empresa Vale do Ave e, consequentemente, a minuta 

da adenda respetiva; ------------------------------------------------ 

4) Que, em caso de acolhimento favorável por parte do órgão executivo 

municipal, a presente informação seja encaminhada para a Divisão de 

Administração Geral, no sentido de agilizar os procedimentos 

necessários à formalização da subcontratação requerida. ------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 13 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

A Chefe de Unidade de Educação -------------------------------------- 

Zuleika Rodrigues --------------------------------------------------- 

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

ADENDA AO CONTRATO N.º 80/20, RELATIVO À “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUNOS EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO 

CONCELHO DE CHAVES, PARA O ANO LETIVO DE 2020/2021 - CIRCUITO N. º 2”  

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

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. 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, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º OVNITUR - VIAGENS E TURISMO, LDA., com o NIPC ………………………, com sede 

…………………, matriculada 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 …………………, na qualidade de ……………………., da mencionada 

sociedade, conforme poderes constantes na ………………., documento que fica 

arquivado em anexo ao presente contrato, adiante designada por Segundo 

Contratante; ------------------------------------------------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------- 

1. Entre o Município de Chaves e a OVNITUR – Viagens e Turismo, Lda. 

foi celebrado em 19 de outubro de 2020, um contrato de “prestação de 

serviços de transporte terrestre de alunos em circuitos especiais, na 

área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2020/2021 – Circuito 

n.º 2”, o qual constitui parte integrante da presente adenda; ------- 

2. A aludida empresa veio, no pretérito da 29 de dezembro de 2020, 

através de mensagem de correio eletrónico, com o registo dos serviços 

de expediente geral desta autarquia GAP/2020,DAG,E,G,14492, solicitar 

autorização para proceder à subcontratação dos serviços objeto do 

contrato n.º 80/20, da Unidade de Contratos e Expropriações/Divisão 

de Administração Geral, à empresa TURICHAVES, L.DA., que pretende 

passar a assumir a sua execução; ------------------------------------ 

3. Conforme decorre da Informação n.º 08/2021, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, aprovada em reunião do 

Executivo Municipal, de …………………….., encontram-se salvaguardados os 

pressupostos identificados no n.º 3, do Artigo 318.º do Código dos 

Contratos Públicos, nomeadamente a prévia apresentação dos documentos 

de habilitação e o preenchimento dos requisitos mínimos de capacidade 

técnica da empresa subcontratada. ----------------------------------- 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira --------------------------------------------------- 

(Subcontratação) --------------------------------------------------- 
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1. Pela presente adenda, o primeiro contratante consente ao segundo 

contratante, a subcontratação à empresa TURICHAVES, L.DA, dos serviços 

objeto do Contrato n.º 80/20 da Unidade de Contratos e 

Expropriações/Divisão de Administração Geral, mantendo o segundo 

contratante todos os direitos, deveres e responsabilidades inerentes 

a tal subcontratação, perante o primeiro contratante. --------------- 

2. A subcontratação referida no número anterior produz os seus efeitos 

a partir de ………………………..---------------------------------------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um a cada 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado outorgado em ……………………, registado 

no serviços municipais – UCE/DAG, sob o n.º ………..-------------------- 

Chaves, ……. de ……………… de 2021. -------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ---------------------------------------------- 

Contrato n.º ………/2021 ----------------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DRA.  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.01.13---------------------------------------------  

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

sobre a matéria. À consideração superior. --------------------------- 

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

2021.01.16. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS 

DOS ANIMAIS DO CONCELHO DE CHAVES. CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO DE 

2021. PROPOSTA N.º 3/GAP/2021. -------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. É competência da Câmara Municipal nos termos das alíneas u), ii), 

jj) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 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 preservação de doenças; --- 

2. É ainda competência do município proceder à captura e alojamento 

de animais errantes, bem como a de animais agressores, acidentados ou 

objeto de intervenção compulsiva de acordo com as normas de boas 

práticas de captura de cães e gatos divulgadas pela DGAV, nos termos 

da legislação aplicável, e a promoção de medidas adequadas à 

salvaguarda do bem-estar animal; ------------------------------------ 

3. Não existe, ainda, no município de Chaves, um Centro de Recolha 

Oficial de Animais para que se possa promover a sua captura, 

esterilização e devolução no caso de colónias de gatos como forma de 

controlo da população de animais errantes; -------------------------- 
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4. A Associação dos Amigos dos Animais do Concelho de Chaves tem 

desenvolvido ao longo dos últimos anos um trabalho meritório na 

captura, recolha, transporte, alojamento de animais errantes; ------- 

5. A Associação dos Amigos dos Animais do Concelho de Chaves tem 

colaborado com o município na implementação de programas de apoio à 

esterilização de animais, o que tem contribuído significativamente 

para o seu controlo populacional. ---------------------------------- 

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

contrato, a Técnica Superior Dr.ª Cristiana Morais, competindo-lhe em 

traços gerais, acompanhar permanentemente a boa execução do contrato 

programa. ---------------------------------------------------------- 

Assim, proponho que a Exma. Câmara Municipal delibere: -------------- 

1. Aprovar a minuta do contrato, que se considera fazer parte 

integrante desta proposta, a realizar com a Associação dos Amigos dos 

Animais do Concelho de Chaves --------------------------------------- 

2. Apoiar a Associação dos Amigos dos Animais do Concelho de Chaves, 

nos termos da alínea u) do nº1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, concedendo um subsídio anual, a ser pago semestralmente, 

no valor de 20.000,00€. --------------------------------------------- 

Chaves, 15 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

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

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

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

MINUTA - CONTRATO 2021 ---------------------------------------------- 

MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva nº 501275551, com sede na Praça 

de Camões, 5400-150 Chaves, representado pelo Exmo. Senhor Nuno Vaz 

Ribeiro, que outorga na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 

de Chaves, conforme deliberação de XX/XX/XXXX, designado por primeiro 

outorgante, -------------------------------------------------------- 

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

Associação dos Amigos dos Animais do Concelho de Chaves, com sede em 

xxx, representada pelo seu Presidente da Direção, xxxx, pessoa 

coletiva nº xxx, designada por segunda outorgante. ------------------ 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

O presente contrato tem por objeto a concessão de um apoio financeiro 

à Associação dos Amigos dos Animais do Concelho de Chaves com vista 

ao controlo populacional dos animais errantes no concelho de Chaves. 

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

Apoio financeiro ---------------------------------------------------- 

1. O apoio financeiro à Segunda Outorgante, é no valor de 20.000,00€ 

(vinte mil euros), e visa apoiar a execução das obrigações previstas 

na cláusula 3.ª deste contrato. ------------------------------------- 

2. O pagamento do apoio referido no número anterior será efetuado em 

duas prestações, sendo que a primeira será paga no mês da assinatura 

do presente contrato e a segunda durante o mês de junho. ------------ 

3. Para efeitos do disposto no número 2, a Segunda Outorgante deverá 

apresentar, ao Gabinete de Saúde Pública e Bem-Estar animal, até ao 

fim do mês de fevereiro do ano seguinte, um relatório da sua atividade 

referente à execução do presente contrato, acompanhado dos documentos 

comprovativos da realização das despesas, bem como quaisquer outros 

elementos que lhe sejam solicitados. -------------------------------- 

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

Obrigações da Segunda Outorgante ------------------------------------ 

Da atribuição do apoio financeiro referido nas cláusulas anteriores 

decorrem as seguintes obrigações para a Segunda Outorgante: --------- 

a) Esterilização de animais que se encontrem na via pública; ------ 
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b) Prestação de apoio médico-veterinário aos animais recolhidos na 

via pública; -------------------------------------------------------- 

c) Desparasitação interna e externa de todos os animais esterilizados 

e tratamento de patologias identificadas; --------------------------- 

d) Apenas serão eutanasiados, após parecer técnico do Médico 

Veterinário Municipal e da segunda outorgante, os animais que 

apresentam doenças incuráveis ou que exijam tratamentos que ponham em 

causa de forma significativa a sua qualidade de vida. --------------- 

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

Modificação -------------------------------------------------------- 

1. Poderá haver lugar à modificação do contrato: -------------------- 

a) Quando as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão 

tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde que se 

verifiquem as condições previstas no artigo 312º do CCP; ------------ 

b) Por razões de interesse público decorrentes de necessidades novas 

ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes. ------------ 

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

Revogação ---------------------------------------------------------- 

O presente contrato poderá ser revogado, a qualquer momento, por acordo 

das partes. --------------------------------------------------------- 

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

Acompanhamento ----------------------------------------------------- 

O Primeiro Outorgante acompanhará e fiscalizará o cumprimento deste 

contrato e verificará da sua execução através dos seus serviços. ---- 

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

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

Para efeitos do disposto no n.º 1, do Artigo 290-A, do CCP, foi 

designado como gestor do contrato, a Técnica Superior Dr.ª Cristiana 

Morais, por deliberação de ________________, com a função de proceder 

ao seu acompanhamento e monotorização. ------------------------------ 

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

Vigência ----------------------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos para o ano de 2021. -------------- 

ASSINADO em nome dos outorgantes, pelas pessoas que abaixo apõem a sua 

assinatura, cada uma delas com as competências necessárias ao ato. -- 

Chaves, ___ de______________ 2021. ---------------------------------- 

Pelo primeiro outorgante, ------------------------------------------- 

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

______________________________ ------------------------------------- 

Pelo segundo outorgante, -------------------------------------------- 

O Presidente da Direção, -------------------------------------------- 

_______________________________ ------------------------------------ 

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

ANEXO I ------------------------------------------------------------ 

DISTRIBUIÇÃO DO APOIO FINANCEIRO – ANO 2021 ------------------------ 

Verba anual: 20.000,00€ -------------------------------------------- 

DISTRIBUIÇÃO DE VERBA 
Total da 

verba 

Esterilização de animais 5.000,00€ 

Vacinas, desparasitantes e chips 1.000,00€ 

Prestação de apoios médicos veterinários 3.000,00€ 

Alimentação 6.000,00€ 

Equipamentos de proteção e captura 1.000,00€ 

Beneficiação do abrigo de animais 4.000,00€ 

 20.000,00€ 
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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 6. --– 

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

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 7. --– 

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

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

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

 

 

3.3. SOLICITAÇÃO PARA A REAPRECIAÇÃO/RENOVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA 

E ISENÇÃO DE TAXAS RELATIVO À EDIFICAÇÃO DE UMA ESTRUTURA RESIDENCIAL 

PARA PESSOAS IDOSAS E CENTRO DE DIA – LUGAR DE PAINHOS – LOTE 6 – 

OUTEIRO SECO – ASSOCIAÇÃO MÃOS AMIGAS – PROCESSO Nº. 869/13 – 

INFORMAÇÃO Nº. 2/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

04/01/2021. -------------------------------------------------------- 

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 2698/20, Associação Mãos Amigas – 

IPSS, solicita, reapreciação/renovação da Comunicação prévia, admitida 

em 25 de Julho de 2014, com validade até, 24 de Julho de 2016, relativo, 

a obras de construção1, de um edifício, destinado a prestação de 

serviços – “Estrutura residencial para pessoas idosas e centro de 

dia”, sito, no lote 6, do loteamento titulado pelo alvará 2/2011 – 

lugar de Painhos, freguesia de Outeiro Seco no concelho de Chaves. -- 

1.2- De acordo com a Caderneta Predial Urbana apresentada, o prédio 

urbano tem a área total de 3.125, 72 m2, está inscrito na matriz com 

                                                           
1 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; 
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o n.º 3201 NIP e descrito na conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 505, da freguesia de Outeiro Seco. ------------------------------ 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Comunicação prévia, admitida em 25 de Julho de 2014, para 

construção de um edifício, destinado a prestação de serviços – 

“Estrutura residencial para pessoas idosas e centro de dia”, com a 

área de 2.509, 70 m2. ----------------------------------------------- 

3 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

3.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

3.1.1- O pedido de reapreciação apresentado, tem enquadramento legal 

no disposto no art.º 72, do Dec.- Lei555/99 alterado e republicado 

pelo Dec.- Lei 136/2014, de 09 de Setembro. ------------------------- 

3.2- No alvará de loteamento ---------------------------------------- 

- Área do lote = 3 125.72 m2; --------------------------------------- 

- Área de implantação máx. = 1 399.90 m2; --------------------------- 

-Área bruta de construção máx. = 4 199.70 m2; ----------------------- 

-Área bruta de construção máx. para efeitos de iu (m2) = 5 599.60 m2; 

- Área de construção de garagens max. = 1 399.90 m2; ---------------- 

- Número de pisos acima.c.s. máx. = 3; ------------------------------ 

- Número de pisos abaixo.c.s. max.= 1; ------------------------------ 

- Utilização prevista = serviços; ----------------------------------- 

4- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

4.1- O requerente para a reapreciação do projeto de arquitetura e 

especialidades, apresenta: nova estimativa orçamental, nova 

calendarização, novos termos de responsabilidade do técnico autor do 

projeto de arquitetura, coordenador do projeto e dos projetos de 

especialidades e Caderneta Predial Urbana. -------------------------- 

4.2 - A operação urbanística, objeto de pedido de reapreciação, diz 

respeito a obras de construção de um edifício destinado a prestação 

de serviços – “Estrutura residencial para pessoas idosas e centro de 

dia” e apresenta os seguintes parâmetros urbanísticos: -------------- 

- Área do lote = 3 125.72 m2; --------------------------------------- 

- Área de implantação = 1.263,00 m2; -------------------------------- 

-Área bruta de construção = 2 509.70 m2; ---------------------------- 

-Área bruta de construção máx. para efeitos de iu (m2) = 2509.70 m2; 

- Área de construção de garagens = 680.72 m2; ----------------------- 

- Número de pisos acima.c.s. = 2; ----------------------------------- 

- Número de pisos abaixo.c.s. = 0; ---------------------------------- 

- Utilização prevista = serviços; ----------------------------------- 

4.3-Para o uso específico pretendido - “Estrutura Residencial para 

Pessoas idosos e Centro de Dia”, foram apresentados, aquando da 

admissão da Comunicação Previa, em 25 de Julho de 2014, os pareceres 

favoráveis das seguintes entidades: Instituto da Segurança Social, 

I.P., Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e Serviço Nacional 

de Saúde (S.N.S), de acordo com o previsto no Decreto- Lei 64/2007 e 

ulteriores alterações, os quais deverão agora ser confirmados pelas 

entidades que os emitiram. ------------------------------------------ 

5 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

5.1- EMISSÃO DE TÍTULO (art.º 66 da subseção IV): ------------------ 

- Emissão de Alvará…………………………………………………………………66,95 € ---------------- 

- Prazo de execução da obra por mês…………………………24 x 12,20 € = 292,80 € 

TOTAL…………………………………………………………………………..∑= 359,75 € ---------------------- 

5.2- Associação Mãos Amigas – IPSS, solicita, isenção do pagamento das 

taxas de infraestruturas e administrativas associadas à operação 

urbanística em apreciação. ------------------------------------------ 

5.3- Sobre esta matéria, o n.º 3.1, do art.º 19, do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações 
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Urbanísticas, em vigor no Concelho de Chaves, prevê a isenção da 

liquidação de taxas de infraestruturas urbanísticas relativamente a 

todas as obras de edificação ou loteamentos promovidos por pessoas 

coletivas de direito público ou de utilidade pública, cooperativas, 

associações religiosas, culturais, desportivas, recreativas ou 

profissionais de direito privado sem fins lucrativos, desde que as 

mesmas se destinem à realização dos correspondentes fins estatutários; 

5.4- Sendo certo ainda que, ao abrigo do disposto no art.º 20, do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de operações urbanísticas, a Assembleia Municipal, em sede de sua 

sessão ordinária realizada no dia 30 de Junho de 2010, tomou 

deliberação no sentido de isentar do pagamento de taxas 

administrativas devidas pelas operações urbanísticas promovidas pelas 

pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública, 

instituições de solidariedade social, cooperativas, associações 

religiosas, culturais, desportivas, recreativas ou profissionais de 

direito privado sem fins lucrativos, desde que: --------------------- 

5.4.1- Tais operações se destinem à realização dos correspondentes 

fins estatutários e o pedido de isenção seja formalizado pela entidade 

interessada à Câmara Municipal, mediante requerimento devidamente 

fundamentado; ------------------------------------------------------ 

5.4.2- A concessão da isenção seja analisada caso a caso, pela Câmara 

Municipal, na sequência de requerimento devidamente fundamentado e 

subscrito pela entidade interessada; -------------------------------- 

5.4.3- O pedido de isenção referido nas alíneas anteriores, seja 

acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades requerentes, bem como da sua finalidade estatutária; ------ 

5.5- A Associação Mãos Amigas – IPSS, é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Socia, sob a forma de associação, não tendo, nesta justa 

medida, quaisquer fins lucrativos. ----------------------------------  

5.6- O requerimento encontra-se instruído com os documentos 

comprovativos da natureza jurídica da associação, bem como da sua 

finalidade estatutária. --------------------------------------------- 

5.7- Nos termos dos Estatutos da Associação a mesma tem por objetivo, 

apoio à infância e juventude, incluindo as crianças e jovens em perigo 

e apoio as pessoas idosas, designadamente, por criar e manter o centro 

de atividades de tempos livres, o centro de dia, centro de noite, 

estrutura residencial para pessoas idosas, serviço de apoio 

domiciliário, etc. -------------------------------------------------- 

5.8- A operação urbanística, em causa, - obras de construção, de um 

edifício, destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas idosos e 

Centro de Dia” -, enquadra-se no escopo social da Associação Mãos 

Amigas – IPSS. ----------------------------------------------------- 

5.9- A situação contributiva da Associação Mãos Amigas – IPSS, 

encontra-se devidamente regularizada, conforme comprovam as certidões 

emitidas pelos serviços de finanças de Chaves e pela Segurança Social. 

5.10- Nestes termos, julgo, salvo melhor opinião, que a Associação 

Mãos Amigas – IPSS, reúne todos os requisitos para que lhe sejam 

concedidas as isenções requeridas. ---------------------------------- 

6 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

6.1- Considerando que são apresentados novos termos de 

responsabilidade do técnico autor do projeto de arquitetura, nova 

estimativa orçamental, nova calendarização e Caderneta Predial Urbana 

atualizada. --------------------------------------------------------    

6.2- Considerando, que o requerente não solicita qualquer alteração 

ao projeto de arquitetura, o qual, foi aprovado por despacho datado 

de 21 de Janeiro de 2014. ------------------------------------------- 
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6.3- Considerando, que são apresentados, novos termos de 

responsabilidade do técnico autor dos projetos de especialidades, os 

quais foram aprovados por despacho datado de 21 de Janeiro de 2014. - 

6.4- Considerando, que, não é possível aprovar o uso específico 

pretendido para o edifício - “Estrutura Residencial para Pessoas 

idosos e Centro de Dia”, sem a confirmação dos pareceres favoráveis, 

emitidos pelas entidades, Instituto da Segurança Social, I.P., 

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e Serviço Nacional de 

Saúde (S.N.S), aquando da admissão da Comunicação Previa, em 25 de 

Julho de 2014 e uma vez que tal condicionante é indispensável, à 

reapreciação do pedido, o requerente ficará vinculado, a apresentar 

os pareceres atrás referidos, aquando da apresentação dos elementos, 

para emissão de alvará de licença de construção. -------------------- 

7 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

7.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

7.1.1- Propõe-se a aprovação/reapreciação do projeto de arquitetura, 

apresentado sob requerimento n.º 2689/20. --------------------------- 

7.1.2- Considerando, que são apresentados sob o mesmo requerimento, 

novos termos de responsabilidade, dos autores dos projetos de 

especialidades exigíveis, nos termos da lei, propõe-se, o 

licenciamento do imóvel destinado a serviços, designadamente, para 

“Estrutura Residencial para Pessoas idosos e Centro de Dia”, ficando 

o requerente vinculado ao estabelecido no anterior ponto 6.4, no que 

se refere á confirmação dos pareceres das entidades externas, 

necessários para o uso especifico pretendido. ----------------------- 

7.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente na próxima reunião 

do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. ------- 

7.3- Caso a Câmara delibere favoravelmente, o pedido de reapreciação 

do licenciamento do imóvel: ----------------------------------------- 

7.3.1- Que ao abrigo do disposto, respetivamente, no n.º 3, do art.º 

19 do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 

Realização de Operações Urbanísticas, em vigor no Concelho de Chaves, 

e, tendo por base, a deliberação tomada pela Assembleia Municipal em 

sede de sua sessão ordinária realizada no dia 30 de Junho de 2010, 

propõe-se que a Câmara Municipal delibere isentar a Associação Mãos 

Amigas – IPSS do pagamento das seguintes taxas: --------------------- 

7.3.1.1- Taxas administrativas associadas á realização da operação 

urbanística de edificação que se pretende renovar, no valor de 359,75 

€ (trezentos e cinquenta e nove euros e setenta e cinco cêntimos); -- 

7.4- Caso a Ex.ma Câmara, concorde, isentar a Associação Mãos Amigas 

– IPSS, do pagamento das taxas administrativas, aplicáveis á operação 

urbanística, dê-se conhecimento à Divisão de Gestão Financeira. ----- 

7.5- De acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei n.º555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, o requerente dispõe de um 

prazo de um ano para apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para 

que se possa emitir, o respetivo, alvará de licença de construção, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

   - Apólice de seguro de construção; --------------------------------- 

   - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro; -------------------------------------- 

   - Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 
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   - 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; --------------------------------------- 

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

Chaves, 04 de Janeiro de 2021 --------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 04/01/2021  

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, SR.º VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 05/01/2021    -------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA PARA COMÉRCIO E SERVIÇOS – 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, EDIFÍCIO TOYOTA, SANTA MARIA MAIOR – CHAVES 

– PECARMEI, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AUTOMÓVEIS, LDA – PROCESSO Nº. 

383/10 – INFORMAÇÃO N.º 45/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA BRANCA GIL 

FERREIRA, DATADA DE 11/01/2021. ------------------------------------- 

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 2651/20, referente ao processo n.º 

383/10, a firma PECARMEI – Comércio e Indústria de Automóveis, Lda, 

na qualidade de proprietária, solicita, pedido de licenciamento, com 

vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, em obras de alteração2, de um edifício destinado 

“comércio e prestação de serviços”, com alvará de obras de construção 

n.º 552/67 e alvará de obras de demolição n.º 187/11, sito, na rua 

Pedro Alvares Cabral- Edifício Toyota, freguesia de Santa Maria Maior 

no concelho de Chaves. ---------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 2.575,70 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 2226 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1253/20090216, da freguesia de Santa Maria 

Maior. ------------------------------------------------------------- 

2 -ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

2.1- Alvará de Obras de Construção n.º 552/67, para construção de um 

edifício, com a área de 1.864,00 m2. -------------------------------- 

                                                           
2 «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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2.2- Alvará de obras de demolição n.º 187711, para “demolição de 

anexos”. ----------------------------------------------------------- 

2.3- Alvará de Autorização de Utilização n.º 184/12, para “comércio e 

prestação de serviços”. --------------------------------------------- 

3. SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR ---------------------------------- 

3.1. O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e no n.o 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril, nomeadamente: ------------------------------------------------ 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial, referentes ao prédio; 

- Certidão permanente; ---------------------------------------------- 

- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 

- Levantamento fotográfico; ----------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatística; ----------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Localização sobre levantamento topográfico à escala 1/200; -------- 

- Calendarização da execução da obra; ------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1/2 000; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1/10 000; ---------- 

- Extrato da Planta de ordenamento e condicionantes do P.D.M; ------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e pelo coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das 

normas legais e regulamentares aplicáveis; --------------------------  

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Comprovativo da inscrição do técnico em associação pública de carater 

profissional; ------------------------------------------------------ 

 - Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital; ---------------------------------------------------- 

- Memória Descritiva e Justificativa; ------------------------------- 

- Plantas à escala 1:100; ------------------------------------------- 

- Cortes transversais e longitudinais à escala 1:100; --------------- 

- Alçados à escala 1:100; ------------------------------------------- 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

4.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação -------------- 

4.1.1. O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

na alínea c) do n.º 2 art.º 4 do Dec.- Lei 555/99 alterado pelo Dec.- 

Lei n.º 136/2014 de 9 de Setembro, por se tratar de obras de alteração 

em área não abrangida por operação de loteamento, estando deste modo 

sujeita a licença administrativa. ----------------------------------- 

4.2. Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------- 

4.2.1. De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio está inserido num espaço da Classe 1 – Espaço Urbano 

e Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. --------------- 

4.2.2. Por outro lado, sobre o prédio impendem servidões e restrições 

de utilidade pública advenientes da sua localização, designadamente: 

4.2.2.1. Concessões hidrominerais (CH); ----------------------------- 

4.2.2.2. Restrição relativa aos leitos dos cursos de água e suas 

margens com uma largura de 10 metros; ------------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O imóvel que se pretende alterar, é uma preexistência, pelo facto 

de estar devidamente licenciado, em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 1, do artigo 53 do Regulamento do Plano Diretor 

                                                           
3 Artigo 5º – Preexistências ---------------------------------------- 
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Municipal. ---------------------------------------------------------

5.2-De acordo com as plantas representativas das alterações 

pretendidas, verifica-se que, não há aumento de área, relativamente a 

edificação existente. As alterações propostas são ao nível da 

alteração de fachada e da cobertura. -------------------------------- 

5.3- A proposta apresentada assenta assim, na substituição da 

cobertura plana existente, por cobertura inclinada de duas águas, pela 

construção de uma platibanda que se desenvolve acima e abaixo da testa 

da laje de cobertura existente e que oculta a estrutura de betão abaixo 

da laje da cobertura e acima desta o desenvolvimento volumétrico da 

nova cobertura inclinada. Prevê-se ainda, a instalação de um teto 

falso, para ocultação da estrutura de betão abaixo da laje de 

cobertura, bem como, o revestimento dos pilares soltos da fachada 

sudeste, em material igual ao que irá revestir a platibanda e com este 

novo revestimento permitir ocultar os tubos de queda que ficarão 

instalados no interior da nova estrutura e a pintura global do 

edifício.  ---------------------------------------------------------- 

5.4- O edifício a alterar, tem uma área bruta de construção de 1.864,00 

m2, distribuídos por 2 pisos, cave e r/chão. ---------------------  

5.5- Face às alterações propostas, as quais, se encontram elencadas 

no anterior ponto 5.3, considera-se, não ser necessária a consulta á 

entidade- Direção Geral de Energia e Geologia, em razão da localização. 

5.6- As alterações a levar a efeito no edifício, não implicam aumento 

da área bruta de construção, nem de implantação relativamente ao 

licenciado ao abrigo da licença n.º 552/67. ------------------------- 

5.7- A edificação não altera o uso existente, para comércio e prestação 

de serviços”, o que se enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, 

do art.º 7, 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 e autor do 

projeto acústico, cujos teores se mostram adequados. --------------- 

7- CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------- 

  7.1- A operação urbanística, consubstanciada, na alteração de um 

edifício preexistente, respeita as regras e parâmetros de 

edificabilidade, previstos na alínea a1), da subalínea i), do n.º2, 

do artigo 19.º da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª 

                                                           
1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as actividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos 

ou quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em 

vigor do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das 

seguintes condições: ------------------------------------------------ 

a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

termos da lei; ------------------------------------------------------ 

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 

competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 

respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 

ou sido revogadas ou apreendidas. ----------------------------------- 
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série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, 

pelo facto de propor: um índice de construção de 0,72 m2/m2, uma cércea 

de 11,50 metros e um número de pisos de 2. -------------------------- 

7.2- Considerando, que o uso pretendido e preexistente, para comércio 

e serviços, respeita o disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, 

da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 

de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os 

espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e ocupação 

do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou mista. -- 

7.3- De acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de Dezembro 

e ulteriores alterações, dispõe o interessado, do prazo de seis meses 

para apresentar projetos de especialidades, podendo este prazo ser 

prorrogado por uma só vez, e por período não superior a 3 meses, 

mediante requerimento fundamentado apresentado antes do respetivo 

termo. ------------------------------------------------------------- 

7.4- Findo o prazo referido no paragrafo anterior, e caso não sejam 

apresentados os projetos de especialidades, implica a suspensão do 

processo de licenciamento pelo período máximo de seis meses, findo o 

qual é declarada a caducidade após audiência previa do interessado; - 

8 -PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

8.1.1- Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado 

sob requerimento n.º 2651/20. --------------------------------------- 

8.1.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente, na próxima 

reunião do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. 

8.2- Caso a Câmara delibere, favoravelmente, o pedido de aprovação do 

projeto de arquitetura, das obras de alteração do edifício, destinado 

a “comércio e serviços”. -------------------------------------------- 

8.2.1- De acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações, dispõe o interessado do prazo de 

seis meses para apresentar projetos de especialidades, conforme 

estabelecido no n.º 16, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica; -------- 

- Projeto de instalação de gás; ------------------------------------- 

- Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações; --------- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; --------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; -----------------------------------    

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

Chaves, 11 de Janeiro de 2021 --------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 12/01/2021  

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, SR.º VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 13/01/2021    -------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

3.5. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE 

RECONSTRUÇÃO – RUA DA ROSENDA, SANJURGE – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 

CRUZ DA TRINDADE – CHAVES – JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO MACHADO – 

PROCESSO N.º 703/20 – INFORMAÇÃO Nº 49/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 11/01/2021. -------------------------- 

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 2713/20, referente ao processo n.º 

703/20, o Sr.º José Joaquim do Nascimento Machado e Sr.ª Maria Amparo 

dos Anjos Valente, apresenta elementos, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de reconstrução4, de uma habitação unifamiliar, sito, na rua 

da Rosenda - Sanjurge, União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e 

Sanjurge no concelho de Chaves. ------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 50,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 122 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 1453/20160126, da freguesia de Santa Cruz/Trindade e 

Sanjurge. ---------------------------------------------------------- 

1.3 - De acordo com a Certidão das finanças, o prédio urbano tem a 

área total de 81,05 m2, está inscrito na matriz com o n.º 122 da 

freguesia de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge. ------------------------ 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1-Processo de contra - ordenação n.º 60/2020. --------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), designadamente: -------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; -------------------- 

- Certidão das Finanças; -------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra; ---------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:1.000; ----------- 

- Planta de consulta 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, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

                                                           
4 «Obras de reconstrução», as obras de construção subsequentes à 

demolição, total ou parcial, de uma edificação existente, das quais 

resulte a reconstituição da estrutura das fachadas; ----------------- 
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- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/ficha de medição; --------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra; ------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades; - 

- Levantamento topográfico à escala 1:100; -------------------------- 

- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

escala de 1: 100; --------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra; ----------- 

- Ficha Eletrotécnica; ---------------------------------------------- 

- ITED; ------------------------------------------------------------- 

- Desenho de alterações: -------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade, de isenção do plano de acessibilidades; 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; -- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Projeto de instalação de 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 reconstrução de uma habitação unifamiliar. ------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido 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 das “obras de reconstrução 

de uma habitação unifamiliar”. A habitação foi iniciada sem os 

necessários atos administrativos de controlo prévio, encontra-se em 

estado avançado de execução, possui: r/chão e 1.º andar, preconizando 

uma área bruta de construção de 162,10 m2. -------------------------- 

5.2 - Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2020-11-19, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”37/2020”,cujo teor foi dado a conhecer ao requerente, através da 
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Informação/Proposta n.º 2060/SCOU/2020, sob a qual recaiu despacho 

superior datado de 2020-12-09. -------------------------------------- 

5.3- Da vistoria realizada resultou parecer, no sentido de, haver 

necessidade de ser corrigido o projeto de legalização apresentado, de 

forma a ser retratado o existente no local, designadamente, das escadas 

exteriores de acesso ao andar, as quais, são um elemento existente e 

não a legalizar, bem como, a diminuição da largura do arranque das 

mesmas. ------------------------------------------------------------ 

5.4- O requerente apresenta sob requerimento n.º 2713/20, datado de17 

de Dezembro de 2020, peças escritas e desenhadas, em conformidade, com 

o descrito, no “Auto de Vistoria n.º ”37/2020”, datado de 19 de 

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

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 5,90 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 e dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados. ------ 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 26,39 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 

347,10 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 373,49 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I. ----------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que as obras propostas visam conferir 

à habitação unifamiliar, melhorias estéticas, funcionais e de 

isolamento térmico e acústico. -------------------------------------- 

8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, na reconstrução 

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 
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de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 

de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ------------------- 

8.3- Considerando, que a operação urbanística apresentada, promove a 

qualificação do tecido urbano, pelo facto de propor a conclusão de um 

edifício inacabado, no qual há a necessidade de se realizarem obras 

de correção e/ou adaptação, que se prendem, com a execução dos 

trabalhos propostos no projeto em apreciação e que visam concluir a 

edificação. -------------------------------------------------------- 

8.4 - A edificação é servida por arruamento público, pavimentado a 

cubos de granito e possui ligação á rede pública de água e esgotos. - 

8.5- 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.--- 

8.6- Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 

Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio urbano, com 

área retificada (de acordo com a Certidão das Finanças e levantamento 

topográfico) e uma vez que, tal condicionante é indispensável, para a 

legalização das obras de reconstrução do imóvel, o requerente ficará 

vinculado, a apresentar, a Certidão atrás referida, aquando da 

apresentação do subsequente pedido de emissão de autorização de 

utilização e caso a câmara delibere favoravelmente, o pedido de 

legalização, das obras patenteadas no presente projeto. ------------- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A, do RJUE e 

artigo 73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir, o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a 

que se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais, que permitem o licenciamento das mesmas. --------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção da “habitação unifamiliar”, e face 

as obras de correção a levar a efeito, deverá o interessado, no prazo 

máximo de 90 dias, apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do art.º 3, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para que 

se possa emitir o respetivo o alvará de licença especial de 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Apólice de seguro de construção; ---------------------------------- 

-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro; -------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; --------------------------------------------

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------- 

- Plano de segurança e saúde; --------------------------------------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 
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CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ----------------------------------------------------------  
PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1 81,05       81,05 

Piso 2 81,05       81,05 

TOTAL 162,10 0,00 0,00 0,00 162,10 

Cércea – 5,90 ml ----------------------------------------------------                              

Volume – 425,50 m3 ------------------------------------------------------------------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

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

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,16 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 1 0,22 0,22   

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

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

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

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,19 0,00   

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

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  
C - custo das obras existentes na via pública   0,85     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   31,05 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 26,39   € 

 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

 

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 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de 

comunicação prévia (taxa geral) 
  

  
66,95 € 

n.º 2 
Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2 1 78,05 € 78,05 € 

b) 
 De 251 m2 a 500 m2 0 89,20 € 0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,45 

€ 
0,00 € 

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

Art.º76, 

n.º6 Vistoria 
 55,70 € 55,70€ 

  TOTAL      347,10 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 26,39 € + 347,10 € = 373,49 € -------- 
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À consideração superior --------------------------------------------- 

Chaves, 11 de Janeiro de 2021 --------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 12/01/2021  

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, SR.º VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 13/01/2021    -------------------------------------

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 HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E 

DE ANEXO – CHÃO DE CARDO – FORNOS – VIDAGO (UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS) – INOCÊNCIO 

RODRIGUES BATISTA – PROCESSO N.º 289/20 – INFORMAÇÃO N.º 30/SCOU/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. 

ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 07/01/2021. --------------- 

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 2768/20, referente ao processo n.º 

289/20, o Sr.º Inocêncio Rodrigues Batista, na qualidade de 

proprietário, apresenta elementos, relativos a um pedido, com vista à 

aprovação de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, 

na legalização das obras de construção5, de uma habitação unifamiliar 

e anexo, sito, no lugar do Chão do Cerdo - Fornos, União das freguesias 

de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras no concelho 

de Chaves. ---------------------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio rústico tem a área total 9.714,30 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 806 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 734/20120216, da freguesia de Selhariz. ----------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Processo N.º 281/13, em nome de Inocêncio Rodrigues Batista, 

relativo a obras de construção de uma habitação unifamiliar, o qual, 

foi rejeitado liminarmente. ----------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR ---------------------------------

3.1-3.1- 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; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:25. 000; ------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5. 000; -------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

                                                           
5 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 

 



                                                                F. 52 

                                                                  _____________________ 

 
- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador do projeto e dos projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; -------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------- 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200; ----------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade, acompanhado 

de relatório técnico; ----------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto das redes de abastecimento de 

água, drenagem de águas residuais e pluviais e relatório técnico; --- 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Fatura da água; --------------------------------------------------- 

- Pedido de isenção de plano de acessibilidades; --------------------  

- Ficha de Segurança Contra Incêndios; ------------------------------ 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Termo de responsabilidade da rede de gás; ------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de construção de uma habitação unifamiliar e anexo. -------

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. ---------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O requerente pretende, a legalização da construção de uma 

habitação unifamiliar, de r/chão, com a área bruta de construção de 

267,00 m2 e de um anexo com a área de 98,00 m2. As edificações foram 

levadas a efeito sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio. ------------------------------------------------------------ 

5.2-Pretende agora o requerente, a legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 

subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 

que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional (1 fogo). 
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5.3- O edifício principal, destina-se a habitação unifamiliar, 

projeta-se em um piso, r/chão e possuí uma área bruta de construção 

de 267,00 m2. A edificação secundária, destina-se a “arrumos” e tem 

uma área bruta de construção de 98,00 m2. --------------------------- 

5.4- A área edificada, na parcela de terreno, respeita o índice de 

construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 0.80 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido em 

espaço urbano x índice de construção) = 9.714,30 m2 x 0.80 m2/m2 = 

7.771,44 m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão 

preconiza uma área bruta de construção de 365,00 m2, o que implica um 

índice de utilização de 0,05 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção 

do local). ---------------------------------------------------------- 

5.5- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

5.6-Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 2 lugares de estacionamento 

automóvel. --------------------------------------------------------- 

5.7- A habitação unifamiliar e anexo, com a área bruta de construção 

de 365,00 m2, que se pretende legalizar, não consubstancia, a dispensa 

de apresentação dos elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e 

na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de 

legalização no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação, ficando deste modo dispensado da vistoria 

prévia prevista para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 1.143,90 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 

191,95 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.335,85 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ------------------------------ 

8.2-Considerando, que as obras levadas a efeito, sem os necessários 

atos administrativos de controlo prévio, cumprem as disposições 
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previstas no artigos18.º, nas alíneas d) e e), na subalínea iii), da 

alínea a1, do n.º 2, do artigo 19.º, Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. -------- 

8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público, 

pavimentado a betuminoso, possui ligação á rede pública de água. Os 

esgotos são conduzidos a uma fossa séptica. ------------------------- 

8.4- Constatando-se, que são apresentados, todos os 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização, no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, ficando deste modo dispensada a vistoria prévia 

prevista para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

8.5- Considerando, de acordo com os elementos instrutórios do 

processo, que a obra a legalizar, não necessita de obras de correção 

e /ou adaptação, para o fim em vista – “habitação unifamiliar”, 

estando, desta forma, em condições de ser utilizada, pelo que, o titulo 

a emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto 

no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --------------------------------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

      b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; ------------------------------- 

      c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da habitação unifamiliar e anexo 

de apoio, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, 

do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da 

Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ---------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ----------------------------------------------------------  

PISO Habitação Arrumos TOTAL 

Piso 0 267,00   267,00 

Anexo   98,00 98,00 

TOTAL   365,00 

Cércea – 6,80 ml ----------------------------------------------------                              

Volume –1.150,00 m3 ------------------------------------------------------------------------------ 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

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

QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 
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  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

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

 - Betão betuminoso   4,8   19,33 92,78 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   0   13,08 0,00 €/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   0   34,12   0,00 €/m 

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

          

  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       114,39   €/m 

  m - frente do terreno que confronta com 

a via pública       40   

          

  Moradia unifamiliar         

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

  T = C x m x 0,25       T = 1.143,94   € 

 

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 0 77,90 € 0,00 € 

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

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,25 

€ 
0,00 € 

n.º11 
Anexo de apoio 98,00m2  1,05 € 102,90 € 

  TOTAL      191,95 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 1.143,90 € + 191,95 € = 1.335,85 € ---- 

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

Chaves, 07 de Janeiro de 2021 --------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 08/01/2021  

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, SR.º VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 08/01/2021    -------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.7. SOLICITA INFORMAÇÃO SOBRE A CEDÊNCIA DE UM TERRENO – LOTEAMENTO 

AGOSTINHO LOPES – VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ, VILARINHO DAS PARANHEIRAS 

– PROCESSO Nº 58/19 – INFORMAÇÃO Nº 338/SCOU/2019 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA 

CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 22/02/2019. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I–INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1-Pretensão: ----------------------------------------------------- 

 A União de Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras, vem solicitar informação sobre a cedência de um terreno 

que se encontra em espaço de domínio publico, terreno que veio a ser 

cedido pela emissão do alvará de loteamento n.º 6/82. --------------- 

1.2- Localização ---------------------------------------------------- 

O terreno em causa faz parte da área cedida do loteamento com alvará 

n.º6/82 em Vidago. -------------------------------------------------- 

II –ANTECEDENTES ----------------------------------------------------  

O alvará de loteamento n.º 6/82 é o titular o Sr. Agostinho de Melo 

Sousa Lopes. O alvará de loteamento n.º6/82 foi emitido para 26 lotes 

destinados a edificação e uma área de cedência para domínio público 

de 1 315,00 m2 para instalação de equipamentos gerais. Houve várias 

alterações às especificações dos lotes, mas nada referente à área 

cedida para domínio publico. ---------------------------------------- 

A Junta de Freguesia de Vidago solicitou a 06/09/2011, requerimento 

n.º 2154/11, informação sobre a cedência de um terreno que se encontra 

em espaço de domínio publico, terreno que veio a ser cedido pela 

emissão do alvará de loteamento n.º 6/82, não tendo obtido qualquer 

resposta até à presente data. ---------------------------------------  

III –CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO -------------------------- 

O pedido formulado através do requerimento n.º 159/19, de 21/01, 

solicita informação sobre a cedência de um terreno que se encontra em 

espaço de domínio publico. ------------------------------------------  

Assim cumpre informar o seguinte: ----------------------------------- 

1-O alvará de loteamento n.º6/82 foi emitido para 26 lotes destinados 

a edificação de moradias unifamiliares e geminadas, bem como uma área 

de cedência para domínio público de 1 315,00 m2 destinada a instalação 

de equipamentos gerais. --------------------------------------------- 

2-A parcela era única, e destinada a domínio público. ---------------  

3-O Sr. Mário José Machado Costa, levou a efeito nesta parcela de 

domínio publico, uma habitação-alvará de licença de obras de 

construção n.º 215/85-. --------------------------------------------- 

4-No processo de licenciamento –licença de obras n.º215/85-consta que: 

4.1-O Sr. Mário José Machado Costa apresenta uma planta, na qual divide 

a parcela de terreno de domínio publica em duas, parcela A (Lote A) e 

parcela B(Lote B) ; -------------------------------------------------  

4.2-O Sr. Mário José Machado Costa levou a efeito a construção da sua 

habitação no Lote A; ------------------------------------------------  

4.3-Em 11/02/1985 foi deliberado deferir o pedido de licenciamento com 

a condição o ” requerente apresentar escritura do lote de terreno onde 

pretende levar a efeito a construção”; ------------------------------ 

4.3-Por despacho superior exarado a 02/04/1985 o qual se transcreve 

“Conceda-se a licença ficando o requerente obrigado a apresentação da 

escritura logo que a Camara regularize a situação do loteamento.” --- 

5-No processo do loteamento com alvará n.º6/82 constam vários 

pareceres jurídicos sobre a construção do Mário José Machado Costa na 

parcela de terreno de domínio público. ------------------------------  



                                                                F. 57 

                                                                  _____________________ 

 
6-A 22/04/1994 o jurista desta Camara, Dr. Vítor Brás emite parecer, 

no qual refere os caminhos a seguir, tendentes à resolução da situação 

que se transcreve: “ A parcela de 1315,00 m2 cedida à Camara Municipal 

para instalação de equipamentos, integram-se automaticamente, no 

domínio público com a emissão do alvará de loteamento. --------------  

As parcelas cedidas para integração no domínio público não podem ser 

afetadas a outro fim, e o loteador tem direito a exigir que a parcela 

em causa seja utilizada só para equipamentos, não permitindo à Camara 

que lhe dê outro destino. -------------------------------------------  

Porém o loteador pode renunciar a esse direito que tem de que a parcela 

só seja utilizada para instalação de equipamentos. ------------------  

Conclusões: -------------------------------------------------------- 

Para se poder alienar a totalidade ou parte da parcela cedida no 

loteamento para instalação de equipamentos deve-se seguir o seguinte: 

-Loteador deve renunciar por escrito ao direito de exigir à Camara que 

a dita parcela só seja utilizada para instalação de equipamentos 

públicos. ----------------------------------------------------------  

-Porém, como a dita parcela não deixou de ser pública, o loteador não 

tem qualquer outro direito sobre ela, ainda que seja em sede de 

aditamento (ainda que o tivesse nunca estaria o loteador dispensado 

das cedências ou de compensação em numerário). ----------------------  

-Resta, pois, a desafetação do domínio público da área em questão, 

seguindo os trâmites normais para este fim, e, por último, fazer-se a 

alienação do terreno por escritura publica.” -----------------------  

Pode-se concluir que a parcela de terreno onde está edificada e 

licenciada a habitação, só poderá ser alienada, depois de a Câmara, 

caso assim o entenda, passar para domínio privado do município. 

Considerando o parecer jurídico acima referido sugere-se os seguintes 

trâmites necessários e tendentes à resolução da questão em causa: ---  

1-O Loteador, Sr. Agostinho de Melo Sousa Lopes vir a processo, 

renunciar ao direito que tem de que a parcela só seja utilizada para 

equipamentos públicos; ----------------------------------------------  

2-Após a renúncia do loteador, deverá a Exma. Câmara proceder à 

desafetação da área em questão do domínio público, seguindo os trâmites 

normais; ----------------------------------------------------------- 

3-Estando a parcela no domínio privado do município, poderá caso assim 

o entenda a Exma. Camara proceder à alienação do terreno em causa. -- 

IV –PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa. ----------------------------------------------------  

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 22 de Fevereiro de 2019 ------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 16/11/2020  

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, SR.º VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 17/11/2020    -------------------------------------

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

-------------------------------------------------------------------- 
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Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, para propor ao Executivo Municipal, 

fazer baixar o presente assunto à unidade orgânica responsável, a fim 

de a mesma possa esclarecer, de forma cabal, algumas dúvidas, que se 

concretizam da seguinte forma: -------------------------------------- 

- Qual a qualidade da intervenção, no aludido processo, do Presidente 

da Junta da União de Freguesia de Vidago, Arcossó, Vilarinho das 

Paranheiras e Selhariz, designadamente, interessado processual, 

interessado titular de direito difuso ou outra titular de entidade 

pública com direito a informação. ----------------------------------- 

- Reanalise da fundamentação urbanística e jurídico, bem como dos 

pressupostos de facto e de direito em que assentam as respetivas 

conclusões e consequentes propostas, de modo a garantir a legalidade 

e justiça da decisão administrativa a tomar por este órgão executivo. 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fazer 

baixar o presente assunto à unidade orgânica responsável – DOTGU -, a 

fim do cabal esclarecimento das dúvidas suscitadas. ----------------- 

 

 

3.8. PEDIDO PARA O DESVIO DA LINHA DE MT REFERENTE AO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO Nº 2/93 – QUINTA DA NORA, SANTA MARIA MAIOR – CHAVES – 

FLAVIGRÉS – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A – PROCESSO Nº. 

12/95 – INFORMAÇÃO Nº 2071/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, 

DATADA DE 02/12/2020. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I –Pretensão ------------------------------------------------------- 

A Firma Flavigrés - Comércio de Materiais de Construção S.A. na 

qualidade de titular dos lotes n.º 22 e 23 do alvará de loteamento n.º 

2/93, Proc.º n.º 12/95, veio solicitar o procedimento da remoção da 

linha de MT que atravessa os lotes acima referidos, inviabilizando a 

construção nos mesmos. ----------------------------------------------  

II –Antecedentes ----------------------------------------------------  

A Firma Flavigrés - Comércio de Materiais de Construção S.A. na 

qualidade de titular dos lotes n.º 22 e 23 do alvará de loteamento n.º 

2/93, possui comunicação previa n.º 43/20, 41/20 e 44/20. -----------  

III –Localização ---------------------------------------------------- 

A operação urbanística - Loteamento 2/93-localiza-se na Quinta da 

Nora, em Chaves. ----------------------------------------------------  

IV –Análise Processual ----------------------------------------------  

A Firma Flavigrés - Comércio de Materiais de Construção S.A. através 

do requerimento n.º 2564/20 vem solicitar o procedimento da remoção 

da linha de MT que atravessa os lotes acima referidos, inviabilizando 

a construção nos mesmos. --------------------------------------------  

Consultando o projeto elétrico do retrocitado loteamento, constata-se 

que era da responsabilidade do promotor do loteamento proceder à 

modificação da linha de MT, ficando a obra a cargo da EDP Distribuição 

conforme consta do oficio datado de 21/10/2009. ---------------------  

FALTA A TRANSCRIÇÃO DO OFÍCIO Relativamente ao ponto 8 do parecer da 

EDP Distribuição, no qual refere que tais condições deverão fazer 

parte do alvará de loteamento. No entanto constatam-se que as mesmas 

não constam do mesmo, porque o aditamento ao alvará de loteamento n.º 

2/93, Proc.º n.º 12/95, foi aprovado e emitido as alterações 

consubstanciadas nos lotes n.º 21, 22, 23, 24 e 25 a 26 /03/2008. 

Considerando o ponto 3 do parecer da EDP Distribuição, a 

responsabilidade da modificação da linha de MT seria do promotor da 
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obra. Neste contexto, e dado que o promotor da obra já não existe, no 

entanto, existe um seguro caução garantia com Apólice N.º 100.010.108 

no valor de 48 537,81 euros, em nome da COSEC-Companhia de Seguros de 

Credito S.A. encontrando-se por conseguinte tais obras garantidas, 

devendo a Câmara Municipal executar esse seguro caução de forma a 

garantir a sua execução. --------------------------------------------  

V –PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------  

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa de: -------------------------------------------------- 

 1-Deverá ser declarada a caducidade do alvará de loteamento n.º 2/93 

e seus aditamentos; -------------------------------------------------  

2-Enviar o processo para a DOP para realização das obras de urbanização 

em falta; ----------------------------------------------------------- 

3-Dar conhecimento da presente informação ao proponente. ------------ 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 2 de Dezembro de 2020 ---------------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO    

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 11/12/2020: 

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, SRº. DOUTOR NUNO VAZ, 

DATADO DE 17/12/2020 ----------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ----------------------------  

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, para propor ao Executivo Municipal, 

fazer baixar o presente assunto à unidade orgânica responsável, a fim 

do cabal esclarecimento das seguintes questões, a saber: ------------ 

- Pronúncia sobre a legitimidade e viabilidade jurídica da pretensão 

expressa pelo requerente, consubstanciada na remoção da linha de MT 

que atravessa os seus lotes e que inviabiliza a construção nos mesmos;  

- Apurar se a remoção da linha elétrica em questão constituía obrigação 

do promotor da operação urbanística, com obras de urbanização, a que 

se alude na referida informação técnica, em, em caso afirmativo, em 

qual delas, na inicia ou nas alterações subsequentes? --------------- 

- Se a operação urbanística em questão, bem como as tituladas pelos 

aditamentos subsequentes ao alvará inicial, se encontra caducada, e, 

em caso afirmativo, quais os lotes que não vêm afetada a sua capacidade 

edificatória? ------------------------------------------------------ 

- Concluindo-se que a aludida operação urbanística, bem como as 

alterações subsequentes, se encontra(m) caducada(s), com fundamento 

na não conclusão das respetivas obras de urbanização, deve ser a mesma 

declarada, não sem antes se suscitar a audiência prévia de todos os 

interessados. ------------------------------------------------------ 

- Importaria, ainda, conhecer e caracterizar as obras de urbanização 

em falta e o respetivo custo de realização. ------------------------- 

- Seria ainda importante que a informação descrevesse, de forma 

pormenorizada, o itinerário procedimental a percorrer em vista à 

salvaguarda dos interesses em presença, privados e públicos. -------- 



                                                                F. 60 

                                                                  _____________________ 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fazer 

baixar o presente assunto à unidade orgânica responsável – DOTGU -, a 

fim do cabal esclarecimento das dúvidas suscitadas. ----------------- 

 

 

3.9. LEGALIZAÇÃO DE MUROS DE VEDAÇÃO, CONFINANTES COM ESPAÇO PÚBLICO 

E MURO INTERIOR COM OBRAS DE CORREÇÃO E AMPLIAÇÃO – AVª. DA COCANHA – 

LOTE 172 UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/ TRINDADE E SANJURGE – 

GRACIETE DE NOSSA SENHORA SALGADO – PROCESSO Nº. 808/19, INFORMAÇÃO 

Nº. 0001/SCOU/2021, DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA VITÓRIA JOSÉ DE MATOS ALMEIDA, DATADA 

DE 01/01/2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1 Pelo presente requerimento são apresentados os elementos em falta 

na instrução do pedido, na sequência da informação técnica 

1868/SCOU/2019, datada de 25/10/2019  (requerimento n.º 2269/19, 

datado de 22/10/2019), tendo em vista a “Legalização de uns muros de 

vedação, confinantes com espaço público, assim como um muro de vedação 

do interior do quarteirão” com obras de correção, consubstanciadas em 

obras de ampliação, já concretizadas, em área abrangida por operação 

de loteamento, nos termos do disposto no artigo 102.-A, do Decreto Lei 

nº555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual redação, doravante designado 

por RJUE. -----------------------------------------------------------  

1.2. Para o efeito são apresentados os seguintes elementos: --------- 

• CD; ----------------------------------------------------------- 

• Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, CCRP; 

• Documento comprovativo da atribuição dos poderes necessários ao 

Sr. Arquiteto César Gonçalves para agir em sua representação; ------- 

• Alterações ao Projeto de Arquitetura, dos muros em causa, 

inicialmente apresentado, visando compatibilizar a proposta do muro 

vedação do interior do quarteirão, com as especificações, no referente 

aos muros e materiais, constantes do alvará de loteamento, bem como, 

dos muros confinantes com espaço público por uma questão de 

uniformização urbanística (altura variável de 1,20m até 1,60m), 

acompanhado do Termo de responsabilidade do autor do Projeto de 

arquitetura; ------------------------------------------------------- 

• Projeto de estabilidade. -------------------------------------- 

1.3. Por email, remetido em 04/01/2021, foi enviada a ficha de áreas, 

anexo V, do RMUE. --------------------------------------------------- 

1.4 Para o prédio em pretensão também foram levadas a efeito obras de 

ampliação em edificação destinada a habitação unifamiliar, com Licença 

inicial n.º 60, passada em 31 de janeiro de 1986, para garagem/arrumos 

e “sala polivalente/multiusos” as quais foram iniciadas sem 

procedimento de controlo prévio, em área inserida em loteamento, com 

alvará n.º2/81, cujo procedimento de legalização foi aceite por 

deliberação de câmara de 13/08/2019 , mas com obras de correção 

necessárias á conclusão da obra, cumulativamente obras de alteração 

na edificação principal, que consubstanciavam a abertura de um vão de 

porta, no alçado designado A2., tituladas em Alvará especial de 

legalização, n.º 164/19,  emitido em 26/09/2019 e com término a 

26/11/2019. No entanto a coberto do requerimento n.º 2572/19, em 

28/11/2019, solicitou a 1. ª prorrogação à licença especial de 

legalização por mais um mês, (por email remetido em 20/10/2020 foi a 

requerente notificada do despacho de deferimento do pedido de 
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prorrogação do prazo por 30 dias, previstas no Processo n.º 394/18, 

em tramitação. ------------------------------------------------------  

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------  

2.1 De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de 

Chaves, CCRP, o prédio urbano, denominado lote n,º172,  composto de 

edifício rés-do-chão, 1.º andar e logradouro, situa-se em Cocanha, com 

uma área total de 225 m2, área coberta de 61,80m2, da Freguesia de 

Santa Cruz /Trindade descrito sob o nº585/20090306, inscrito na matriz 

da referida freguesia sob o artigo nº782, confronta de norte com o 

lote n.º173, de nascente com estrada, de sul com parque de 

estacionamento e de poente com o lote n.º160, desanexado do n. º59.260, 

fls 3 do livro B-143. Pela Ap. n.º 1942, de 2010/10/12 foi inscrita a 

autorização de utilização emitida pela Camara Municipal. Pela Ap. 1891 

de 2010/11/22, foi inscrita a aquisição a favor da Sra. Graciete de 

Nossa Senhora Salgado, proprietária, na proporção de ¾, e do Sr. Carlos 

Manuel Carvalho Coutinho, proprietário na proporção de ¼, do prédio, 

por compra e inscrição de hipoteca voluntária pela Ap. 1892 de 

2010/11/22, a favor do Banco Caixa Geral de Depósitos, S.A. --------- 

2.2 Mais se refere, não obstante de no registo predial da Conservatória 

de Chaves indicar que o Lote n.º172 se encontra registada na Freguesia 

de Santa Cruz/Trindade, pela Lei da Reorganização Administrativa do 

Território das Freguesias, Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro, e 

segundo a Carta Administrativa Oficial Portuguesa, versão de 2015, 

atualmente a edificação pertence à União das Freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge, pelo que a operação urbanística em causa 

incide sobre  prédios urbano,  denominado Lote n.º172, situado em 

Cocanha, da União das Freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge e 

não da  Freguesia de Santa Cruz/Trindade, neste seguimento deverão os 

interessados apresentar da Caderneta Predial, com o artigo inscrito 

na nova freguesia. -------------------------------------------------- 

3. ANÁLISE DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS ------------------------------- 

Após análise dos elementos em epígrafe, os interessados não dão 

integral resposta ao anteriormente solicitado, por quanto os 

interessados não apresentaram ainda a Caderneta Predial, devidamente 

atualizada no que se refere à Freguesia. ----------------------------  

4. CARACTERIZAÇÃO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

Analisados os elementos apresentados, nomeadamente os elementos 

gráficos, verifica-se que os muros a legalizar, em alvenaria, 

previamente possuem uma altura variável entre (0,98m -1.16m, no caso 

do muro lateral) e (0,80m-0,96m, muro frontal) e com as obras de 

ampliação já realizadas, possuem uma altura, que variará entre (1,16m-

1.62m - 1,80m no caso do muro lateral) e (1.62m-1.80m, muro frontal) 

e os portões serão em alumínio termo lacado. ------------------------ 

5. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

5.1 Enquadramento em Loteamento ------------------------------------- 

O alvará de loteamento (primitivo) n.º 2/81, emitido em nome da Firma 

Flavitur, S.A., encontra-se caducado. Neste contexto não podem ser 

chamadas à coação as condições do referido loteamento Tais 

especificações foram destruídas por força do ato administrativo que 

veio a declarar a caducidade dos seus efeitos nos termos da deliberação 

de camara realizada em 04/02/1997. ---------------------------------- 

Sendo certo que tal parcela autónoma, nos termos do disposto no n.º 4 

do artigo 38.º do DL n.º 448/91 de 29 de Novembro, com as alterações 

que sucessivamente lhe foram sendo introduzidas, respetivamente, pelo 

DL 334/95, de 28/12 e pela Lei n.º26/96, de 01/08, escaparam aos 

efeitos de declaração de tal caducidade, em virtude de para a mesma, 

ter sido objeto de deferimento do pedido de licenciamento da edificação 
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projetada no referido lote, assim o pedido de legalização em apreciação 

não poderá ser apreciado, nem pelas regras urbanísticas consagradas 

no Alvará de loteamento n.º2/81, nem nas idênticas especificações 

emergentes do alvará de loteamento de n.º1/2011 que lhe sucedeu pelas 

seguintes ordens de razões: ----------------------------------------- 

1.º Ambos os regimes de loteamento na presente data encontram-se 

caducados, não podendo assim, os seus parâmetros urbanísticos 

constituir catálogo legal de referência, em vista à legalização da 

operação urbanística de ampliação; ---------------------------------- 

2.º A construção/edificação objeto de ampliação, sem o devido controlo 

prévio municipal, ficou fora do regime de caducidade do alvará n.º2/81, 

considerando o facto de, à data, o respetivo lote já ter beneficiado 

de licença de construção da edificação nele projetada. ------------- 

Assim perante a inequívoca impossibilidade de aplicação das normas dos 

dois regimes de loteamento, em vista ao enquadramento urbanístico do 

pedido de legalização em apreciação, outra alternativa não subsiste 

que não passe pelo enquadramento urbanístico do pedido de legalização 

no caso ampliação/alteração dos muros existentes mediante recurso ao 

regime do instrumento de planeamento territorial, em vigor na zona 

territorial em causa, no caso PDM, bem como ao RJUE, em vigor. ------ 

5.2 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação --------------- 

A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade urbanística de 

uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de ampliação sem os 

respetivos atos administrativos de controlo prévio, enquadra-se no 

disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-A, do RJUE, em articulação com o 

artigo 73.º-C do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, 

RMUE. -------------------------------------------------------------- 

A pretensão foi objeto de vistoria técnica realizada em 05/11/2020, 

em conformidade com o n.º6, do artigo 73.º-C do RMUE, cujo Auto 

n.º36/2020, encontra-se em anexo à presente informação. ------------  

5.3 No regime do instrumento de planeamento territorial, em vigor na 

zona territorial em causa, no caso Plano Diretor Municipal, em vigor 

De acordo com a planta de Ordenamento contida do Plano Diretor 

Municipal de Chaves em vigor, o prédio em causa, encontra-se localizado 

em espaços da Classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis, na categoria 

1.1 – Cidade de Chaves; --------------------------------------------- 

Segunda a Planta de condicionantes - folha nº 34-A, o prédio em causa 

encontra-se abrangido pela servidão da estrada Municipal, da 

competência da Câmara municipal. ------------------------------------ 

6. PARECERES INTERNOS ----------------------------------------------- 

De acordo com a servidão administrativa da rede viária (M) existente 

no local e a uma eventual intervenção em matéria de mobilidade e 

circulação, sobre o assunto em questão, foi solicitado e entretanto 

recebido, parecer da Divisão de Projetos e Mobilidade, cuja Informação 

n.º445/DPM/2020, datada de 22/12/2020, encontra-se em anexo à presente 

informação. -------------------------------------------------------- 

7. ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------------------------- 

Relativamente ás obras de ampliação/alteração propostas, realizadas 

nos muros pré-existentes, sem controlo prévio da administração, 

nomeadamente quanto às suas alturas e constituição, verifica-se a 

garantia das condições definidas no artigo 21.º do Regulamento 

Municipal de Edificação e Urbanização do Município da Chaves, por 

quanto o estudo apresentado, garantem uma solução de compatibilização 

com a envolvente, isto é, os mesmos possuem umas dimensões e materiais 

em consonância com os desde já aplicados em muros de vedação 

pertencentes ao mesmo quarteirão,  conforme o disposto no n.º 4 do 

artigo 21.º do RMUE que refere o seguinte: “(…) Nos casos onde já 
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existam passeios e muros executados na envolvente da pretensão, deverá 

ser garantida uma solução de compatibilização (…). ------------------  

8. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como, o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis, (artigo 102.º-A do RJUE e artigo 

73.º-C do RMUE, propõe-se a adoção da seguinte estratégia 

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

8.1. Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no artigo n.º102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste para uma próxima reunião de Camara ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

8.2. Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere deferir o pedido de legalização das obras de 

alteração/ampliação introduzidas nos muros de vedação confinantes com 

espaço público e de limite de propriedade, patenteadas no projeto a 

que se faz referencia, desde que a interessada proceda ao pagamento 

das taxas previstas no Regulamento nº 314/2010, no montante de 31,57 

€  ( trinta e um Euros e quarenta e sete cêntimos. ------------------  

8.3 Mais se refere o prédio em pretensão, para além das obras em 

análise também foram levadas a efeito obras de ampliação em edificação 

destinada a habitação unifamiliar, (com Licença inicial n.º 60, 

passada em 31 de janeiro de 1986), para garagem/arrumos e “sala 

polivalente/multiusos” as quais foram iniciadas sem procedimento de 

controlo prévio, em área inserida em loteamento, com alvará n.º2/81, 

cujo procedimento de legalização foi aceite por deliberação de câmara 

de 13/08/2019 , mas com obras de correção necessárias á conclusão da 

obra, cumulativamente obras de alteração na edificação principal, que 

consubstanciavam a abertura de um vão de porta, no alçado designado 

A2., tituladas em Alvará especial de legalização, n,º164/19,  emitido 

em 26/09/2019 e com término a 26/11/2019 e posterior prorrogação, em 

tramitação, que culminará subentende-se na emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização da habitação unifamiliar propriamente 

dita. -------------------------------------------------------------- 

8.4 Por último, os interessados, deverão apresentar a caderneta 

predial atualizada, com o artigo inscrito na nova freguesia. -------- 

Anexo: -------------------------------------------------------------  

• Tabela com o cálculo das taxas urbanísticas: ------------------ 

• Auto de vistoria n.º 36/2020, emitido em 05/11/2020; ---------- 

• INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 450/DPM/2020, emitida em 22/12/2020. ---  

 



                                                                F. 64 

                                                                  _____________________ 

 

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

Chaves, 01 de Janeiro de 2021 --------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 04/01/2021  

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, SR.º VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 06/01/2021    -------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.10. PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA – RUA SANTANA N.º 2 – 

OUTEIRO SECO – SÍLVIA MARIA SARGENTO CARVALHO – PREOCESSO N.º 993/20 

– INFORMAÇÃO N.º 0037/SCOU/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA VITÓRIA JOSÉ 

MATOS ALMEIDA, DATADA DE 08/01/2021. ------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1 Pelo presente requerimento, com registo de entrada nos serviços 

da Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística 

nº2785/20, datado de 29/12/2020, que deu origem ao processo n.º993/20, 

a Sra. Sílvia Maria Sargento Carvalho, na qualidade de proprietária, 

vem requer um pedido de destaque de uma parcela do prédio rústico a 

seguir identificado e emissão da respetiva certidão, em conformidade 

com o estabelecido no artigo 6.º, do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua última versão, que estabelece o Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação e nos termos do  artigo 19.º do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação, publicado em Diário da 

Republica, 2.ª série – N.º 207- 22, de outubro de 2015 através do 

regulamento n.º732/2015. -------------------------------------------- 

1.2 A coberto do requerimento n.º 75/21, em 08/01/2021, apresentou CD, 

contendo o levantamento topográfico e da planta de destaque, elaborada 

sobre levantamento topográfico, no formato DWG (extensão dos arquivos 

da Autodesk). ------------------------------------------------------- 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------ 

2.1 De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de 

Chaves, CCRP, apresentada, descreve o prédio rústico, situado em 

Outeiros, composto de terra de cultivo, com a área total de 1352m2 e 

a área descoberta de 1352m2, descrito sob o n.º 2570/20010105, da 

Freguesia de Outeiro Seco, artigo matricial n.º 4647. Pela inscrição 

(Ap. 1551 de 2020/11/20), foi registada a favor de Sílvia Maria 

Sargento Carvalho Ferreira, ora requerente, por compra. ------------- 

2.2. Em face da respetiva Caderneta Predial rústica emitida pelo 

Serviço de finanças de Chaves, o prédio descrito como terreno de 

cultivo, foi inscrito na matriz em 1996, situado em Outeiros, com a 

área total do terreno de (0,1352 ha) 1.352,00 m2, sob o artigo matricial 

4647 ARV da freguesia de Outeiro Seco, do concelho de Chaves. -------  

3. ANÁLISE DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------- 

3.1 O pedido encontra-se instruído com os elementos necessários ao 

procedimento em análise, conforme previsto no artigo 19.ºdo 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, publicado em 

Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro de 2015, 

através do regulamento n.º732/2015, RMUE. --------------------------- 

3.2 São apresentados o Termo de responsabilidade do autor da operação 

de destaque, a Declaração do autor do levantamento topográfico 

atestando a conformidade com os elementos cadastrais e a Declaração 

de Conformidade. ---------------------------------------------------- 

4. ANTECEDENTES PROCESSUAIS ----------------------------------------- 

Não se detetaram antecedentes. -------------------------------------- 

5. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

5.1 Nas disposições do Plano Diretor Municipal, PDM ----------------- 

O prédio onde se pretende executar o destaque de uma parcela, de acordo 

com o PDM, situa-se em Classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na 

categoria 1.3 – outros aglomerados, aglomerado de Outeiro Seco, 

definidos pela planta de ordenamento do PDM à escala 1:10000, folha 

34-B. -------------------------------------------------------------- 

A planta de condicionantes assinala a servidão e restrição da utilidade 

pública da estrada Municipal. --------------------------------------- 

5.2 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação --------------- 

Pretende a requerente que lhe seja autorizado o destaque de uma parcela 

de terreno, “Parcela a destacar”, com a área de 718.30 m2, ao terreno 

com a área total de 1352,00m2, o qual se localiza em Espaços Urbanos 

e Urbanizáveis, na categoria 1.3 - outros aglomerados, isto é, todo 

ele situado em perímetro urbano. ------------------------------------  

A operação de destaque enquadra-se na disposição constante do número 

4, do artigo 6.º, do RJUE, uma vez que a “Parcela a destacar”, resulta 

do prédio com descrição predial que se situa em perímetro urbano. --- 

6. ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------------------------- 

6.1. Nos termos do previsto do n.º 4, do artigo 6.º, do RJUE, os atos 

que tenham por efeito o destaque de parcela do prédio com descrição 

predial que se situe em perímetro urbano, como no caso vertente, devem 

observar o disposto no número 4 do citado preceito legal. ----------- 

6.2 À luz do disposto no citado nº4, do artigo 6.º, do RJUE, os atos 

que tenham por efeito o destaque de uma única parcela, nas 

circunstâncias antes enunciadas, estão isentos de licença desde que 

as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos 

públicos. ----------------------------------------------------------  

6.3 Da leitura da Certidão da Conservatória do Registo Predial podemos 

dizer que não está inscrito qualquer ónus de não fracionamento à menos 

de 10 anos, bem como, terão que ser respeitadas as normas legais e 

regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos 
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municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, 

de servições ou restrições de utilidade pública, etc. --------------  

7. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

7.1 Face ao acima exposto, sou de parecer que o pedido reúne os 

requisitos necessários à execução do destaque, em virtude de se cumprir 

a condição expressa no ponto n.º4, do artigo 6.º, do RJUE, uma vez que 

as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos 

públicos. ----------------------------------------------------------  

7.2. Nestes termos, o presente processo administrativo, registado com 

o nº993/20, deverá estar presente em reunião de Câmara para que o 

executivo delibere adotar um projeto de decisão de deferimento do 

destaque pretendido, identificando-se duas parcelas fisicamente 

separadas e caracterizadas pelos seguintes elementos: ---------------  

• A “parcela a destacar”, com a área de 718.30 m2, confronta a 

norte com caminho público, a nascente com caminho público, a sul com 

Estrada Municipal e a poente com Sílvia Maria Sargento Carvalho 

Ferreira (o próprio). Prevê-se na parcela a destacar a construção de 

uma habitação unifamiliar de 2 pisos, com uma área de implantação de 

125,00m2 e uma área bruta de construção até 245,00m2; --------------- 

• A “parcela remanescente”, também designada Parcela mãe, com a 

área de 633.70 m2, confronta a norte com Manuel dos Santos Batista e 

caminho público, a nascente com Sílvia Maria Sargento Carvalho 

Ferreira (o próprio), a sul com Estrada Municipal e a poente com 

António Félix.; ----------------------------------------------------- 

• Refira-se que o condicionamento do ónus do não fracionamento a 

que se refere o n.º 6, do artigo 6.º do RJUE, deverá ser inscrito no 

Registo Predial sobre as parcelas resultantes do destaque; ---------- 

• O destaque da parcela não isenta, na realização de operações 

urbanísticas da observância das normas legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente as constantes dos planos municipais ou 

especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições 

administrativas ou de utilidade pública. ---------------------------- 

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

Chaves, 08 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO    

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 11/01/2021: 

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, SRº. DOUTOR NUNO VAZ, 

DATADO DE 11/01/2021 ----------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ----------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS – CADUCIDADE DA APROVAÇÃO DE PROJETO 

DE ARQUITETURA – AVENIDA NUNO ÁLVARES, SANTA MARIA MAIOR – CHAVES – 

CONSTRUÇÕES DAVID CALHEIROS GOMES, LDA – PROCESSO N.º 39/97 – 

INFORMAÇÃO N.º 18/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA CONCEIÇÃO REI, DATADA DE 

06/01/2021. -------------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

1.1-Em reunião de câmara de 04-06-2009, sob proposta da informação 

técnica de 01-06-2009, o Executivo deliberou aprovar condicionadamente 

o projeto de arquitetura, apresentado sob o requerimento nº 1198/09, 

referente a obras de alteração às tituladas pelo alvará de obras de 

construção nº 351/00, nos Blocos 3, 4 e 5 – Fase C, do edifício 

“Imperador Flavius” situado na Avenida Nuno Álvares, na cidade de 

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

As alterações pretendidas consistiam na alteração das obras de 

construção, a nível interior, a saber: ------------------------------ 

-Dotar todo o espaço de circulação do edifício, de mecanismos de acesso 

a pessoas com mobilidade condicionada (rampas e elevador); ---------- 

-Reestruturar todo o espaço comercial ao nível das paredes interiores, 

diminuindo o número total das frações; ----------------------------- 

-Criação de um espaço destinado a instalar a loja do cidadão, que se 

desenvolve em dois pisos com acesso a pessoas com mobilidade 

condicionada no interior do mesmo; ---------------------------------- 

-Deslocalizar a posição da caixa de escadas e elevador de acesso comum 

do piso 0 ao piso 4, ficando este espaço afecto exclusivamente ao uso 

da loja do cidadão; ------------------------------------------------- 

-Alteração da tipologia nos pisos 5 a 9 do prédio 5, passando de um 

T3 para dois T2 e um T1. -------------------------------------------- 

1.2-De acordo com o disposto no nº 4 do artigo 20º do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, alterado pela Lei nº 60/2001, de 4/9, a interessada 

tinha o ônus jurídico, para apresentar no prazo de seis meses, a contar 

da data do ofício, com a referência 871/DGT/2009, de 09-06-2009,  os 

projetos de especialidades e as peças desenhadas com a representação 

de todas as instalações sanitárias das frações comerciais e da loja 

do cidadão, tendo em conta o Decreto-Lei nº 163/2006, de 8/8. ------- 

1.3-Através do despacho superior de 27-11-2011, o qual recaiu sobre a 

informação técnica de 27-01-2011, a requerente foi convidada para, no 

prazo de 15 dias, completar a instrução dos projetos de especialidades, 

apresentados sob os requerimentos nº 556/10, nº 2969/10 e nº 19/11. - 

1.4-Através do n/ ofício com a referência 196/DGUT/2011, de 01-02-

2011, a requerente, foi conhecedora do despacho referido no anterior 

parágrafo. ---------------------------------------------------------  

1.5-Mediante a informação técnica de 20-07-2011, constante no processo 

registado com o nº 39/97, a folha n.º 830, foi proposta a Rejeição 

Liminar do pedido de licenciamento das obras de alteração às tituladas 

pelo alvará de obras de construção nº 351/00, do edifício, destinado 

a habitação coletiva e comércio, cujo projeto de arquitetura foi 

apresentado sob os requerimentos nº 1198/09 e nº 556/10. ------- 

2-PARECER ---------------------------------------------------------- 

2.1-Pelo expresso  no nº 6 do artigo 20º do Decreto-Lei nº 555/99, de 

16/12, alterado   pelo Decreto-Lei nº 177/2001, de 4/6, a falta de 

apresentação dos projetos de especialidades e outros estudos no prazo 

estabelecido no nº 4  ou naquele que resultar da prorrogação concedida 

nos termos do número anterior implica a suspensão do processo de 

licenciamento pelo período máximo de seis meses, findo o qual é 

declarada a caducidade após audiência prévia do interessado. -------- 

2.2-De acordo com o despacho superior, datado de 27-01-2011, o qual  

recaiu sobre a informação técnica de 27-01-2011, a requerente tinha o 

ônus jurídico para no prazo de 15 dias, a contar da notificação do 

ofício com a referência 196/DGUT/2011, de 01-02-2011, para apresentar 
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os  elementos instrutórios, a seguir mencionados, de forma a completar 

a instrução  dos projetos de especialidades apresentados: ----------- 

-Novo termo de responsabilidade do projeto de Estabilidade, de acordo 

com o Decreto-Lei nº 555/99, com posteriores alterações; ------------ 

-Completar a apresentação do projeto de Estabilidade, referente às 

alterações à licença solicitadas; ----------------------------------- 

-Cálculos justificativos da rede de Abastecimento de Água e de Drenagem 

de Águas Residuais, de acordo com o parecer da anteriormente designada 

Divisão de Abastecimento Público, de 24-01-2011; -------------------- 

2.3- O prazo concedido por despacho superior de 27-01-2011, para a 

apresentação dos elementos em falta, referentes aos projetos de 

especialidades, expirou em 21-02-2011. ------------------------------ 

3-PROPOSTAS -------------------------------------------------------- 

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

bem como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação e  no Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

3.1-Que o presente processo administrativo, registado com o nº 39/97,  

esteja presente em reunião de câmara para que o Executivo delibere 

declarar caducada a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado 

sob o requerimento nº 1198/09, referente a obras de alteração às 

tituladas pelo alvará de obras de construção nº 351/00, nos Blocos 3, 

4 e 5 – Fase C, do edifício “Imperador Flavius”, situado na Avenida 

Nuno Álvares, na cidade de Chaves. ---------------------------------- 

3.2-Pelo expresso nos artigos 121º e 122º do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7/1, deve ser 

dado a conhecer à interessada, o prazo de 10 dias para, em audiência 

prévia vir a processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

3.3-Dê-se a conhecer à requerente, o teor da deliberação que recair 

sobre a presente informação técnica. -------------------------------- 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 6 de Janeiro de 2021 ---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 12/01/2021  

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, SR.º VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 14/01/2021    -------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.12. PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES - PROCESSO 129/20 – 

ANTEROS EMPREITADAS, S.A. – RUA DOS DRAGÕES, 3-9 / BECO DO TRÉM – 

SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 472/UVCH/20, DA UNIDADE DE 

VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 

18 DE DEZEMBRO DE 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. Por deliberação da Câmara Municipal de Chaves, na sua reunião de 

30 de março de 2020, foi aprovado um Pedido de Informação Prévia (PIP) 

que visa a reconstrução e ampliação de diversos imóveis situados entre 

a Rua dos Dragões, 3-9, e o Beco do Trem, na freguesia de Santa Maria 

Maior, em Chaves. --------------------------------------------------- 

1.2. A firma requerente, na qualidade de proprietária dos referidos 

edifícios, apresenta agora, por intermédio do requerimento n.º 

2420/20, uma comunicação prévia composta pelos projetos de arquitetura 

e especialidades e restante documentação prevista no n.º 22 do anexo 

I da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. ------------------------- 

1.3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

1.3.1. O pedido está instruído, para além do requerimento, com os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

• CD com o pedido em formato digital: as peças desenhadas nos 

formatos “.DWF” e “.PDF”, e as peças escritas e restante documentação 

em formato “.PDF”; -------------------------------------------------- 

• Ficha de elementos estatísticos (INE-Q3) devidamente preenchida; 

• Declaração de compatibilidade entre os formatos papel e o 

digital; ----------------------------------------------------------- 

• Termo de responsabilidade do coordenador do projeto, acompanhado 

de declaração da Ordem dos Arquitetos e do seguro de responsabilidade 

civil profissional; ------------------------------------------------- 

• Levantamento topográfico acompanhado de declaração do seu autor 

e da certificação das respetivas habilitações; ---------------------- 

• Projeto de arquitetura, composto pelos seguintes elementos: --- 

o Termo de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura, 

acompanhado de declaração da Ordem dos Arquitetos e do seguro de 

responsabilidade civil profissional; --------------------------- 

o Calendarização da execução da obra; ------------------------ 

o Estimativa orçamental; ------------------------------------- 

o Levantamento fotográfico; ---------------------------------- 

o Ficha de medições; ----------------------------------------- 

o Memória descritiva e justificativa; ------------------------ 

o Peças desenhadas, incluindo implantação, plantas, cortes e 

alçados da situação existente, implantação, plantas, cortes e 

alçados da proposta e plantas e alçados de alterações; --------- 

• Projeto de acessibilidades, composto por termo de 

responsabilidade do seu autor, memória descritiva e peças desenhadas; 

• Projeto de estabilidade, composto por termo de responsabilidade 

do seu autor, memória descritiva e justificativa e peças desenhadas; 

• Projeto de Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios 

(ITED), composto por termo de responsabilidade do seu autor, ficha 

técnica, memória descritiva, cálculos, mapas de trabalhos e orçamento 

e peças desenhadas; ------------------------------------------------- 

• Ficha eletrotécnica de instalações elétricas de serviço 

particular e termo de responsabilidade pela execução; --------------- 

• Projeto da rede de abastecimento de água, composto por termo de 

responsabilidade do seu autor, memória descritiva e justificativa, 

cálculos e peças desenhadas; ---------------------------------------- 

• Projeto da rede de drenagem de águas residuais domésticas, 

composto por termo de responsabilidade do seu autor, memória 

descritiva e justificativa, cálculos e peças desenhadas; ------------ 

• Projeto da rede de drenagem de águas pluviais, composto por termo 

de responsabilidade do seu autor, memória descritiva e justificativa, 

cálculos e peças desenhadas; ---------------------------------------- 
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• Estudo térmico, com os pré-certificados energéticos das frações, 

composto por termo de responsabilidade do seu autor, memória 

descritiva e justificativa, folhas de cálculo e peças desenhadas; --- 

• Projeto de condicionamento acústico, composto por termo de 

responsabilidade do seu autor, memória descritiva e justificativa, 

cálculos e peças desenhadas; ---------------------------------------- 

• Projeto de segurança contra incêndios em edifícios (SCIE), 

composto por termo de responsabilidade do seu autor, memória 

descritiva e justificativa e peças desenhadas; ---------------------- 

• Projeto da rede de distribuição de gás, com a respetiva 

certificação, composto por termo de responsabilidade do seu autor, 

memória descritiva, cálculos e peças desenhadas; -------------------- 

• Alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMPIC; --- 

• Termo de responsabilidade do diretor técnico da obra, acompanhado 

de declaração da Ordem dos Engenheiros e do seguro de responsabilidade 

civil profissional; ------------------------------------------------- 

• Termo de responsabilidade do diretor de fiscalização da obra, 

acompanhado de declaração da Ordem dos Arquitetos e do seguro de 

responsabilidade civil profissional; -------------------------------- 

• Cópia de recibo do seguro de acidentes de trabalho; ----------- 

• Plano de Segurança e Saúde no Trabalho; ----------------------- 

• Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção; -------- 

• Livro de obra. ------------------------------------------------ 

1.3.2. Verifica-se que foram entregues todos os elementos aplicáveis 

de entre os previstos no n.º 22 do anexo I da Portaria n.º 113/2015, 

de 22 de abril e no Regulamento Municipal de Urbanização e da 

Edificação (RMUE) em vigor no concelho de Chaves. ------------------- 

2 – ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

2.1. NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------- 

2.1.1. Nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 16.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), a câmara 

municipal indica sempre, na informação favorável do PIP, o 

procedimento de controlo prévio a que se encontra sujeita a realização 

da operação urbanística projetada. ---------------------------------- 

2.1.2. Na deliberação da Câmara Municipal, que aprovou o PIP 

apresentado por intermédio do requerimento n.º 310/20, foi indicado 

que o procedimento subsequente seria o licenciamento (ponto 3.3 da 

informação n.º 90/DSCH/2020), em consonância com o parecer emitido 

pela DRCN. ---------------------------------------------------------- 

2.1.3. Assim, o presente pedido enquadra-se no previsto na alínea d) 

do n.º 2 do artigo 4.º do RJUE, estando sujeito a licença 

administrativa. ---------------------------------------------------- 

2.1.4. Está ainda abrangido pelo regime aplicável à reabilitação de 

edifícios ou frações autónomas, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 

95/2019, de 18 de julho, e respetivas portarias de execução. -------- 

2.1.5. O presente requerimento foi formulado como comunicação prévia 

que, como acima referido, não é aplicável neste procedimento; no 

entanto, verifica-se que os elementos instrutórios apresentados são 

compatíveis com a apreciação do pedido no âmbito da figura de 

licenciamento. ----------------------------------------------------- 

2.1.6. A emissão do respetivo alvará deverá ter lugar após a obtenção 

do licenciamento da operação urbanística em análise. ---------------- 

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ----------- 

2.2.1. Instrumentos de planeamento em vigor – PDM: ------------------ 
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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: ---------- 

Na proposta do referido plano, os edifícios existentes voltados para 

a Rua dos Dragões aparecem caraterizados nas fichas respetivas (21.05, 

21.06, 21.07 e 21.08) como exemplos de arquitetura civil, de linguagem 

tradicional, com sistema construtivo em paredes resistentes de pedra, 

os dois prédios a sul e sistema misto de paredes resistentes de pedra 

e tabique, nos dois prédios a norte. Nos quatro casos considerava-se 

que a intervenção preferencial era a beneficiação, nivelando os dois 

edifícios a sul com os adjacentes. ---------------------------------- 

2.3. PARECERES EXTERNOS --------------------------------------------- 

2.3.1. Considerada a sua inclusão dentro da área de proteção a um 

monumento nacional, a aprovação do pedido de licenciamento 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 Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro. Assim, o referido projeto 

de arquitetura foi submetido, por intermédio da plataforma SIRJUE, à 

Direção Regional da Cultura do Norte, que, através da informação n.º 

S-2020/540550, emitiu um parecer favorável condicionado, cujo conteúdo 

deverá ser comunicado ao requerente. -------------------------------- 

2.3.2. Nesse parecer, para além da análise de ordem arquitetónica, 

confirmando a viabilidade da intervenção proposta, são definidas as 

condições para a realização da intervenção arqueológica. ------------ 

2.4. PARECERES INTERNOS --------------------------------------------- 

2.4.1. O setor de arqueologia da UVCH emitiu a informação n.º 

467/UVCH/2020, que estabelece as condições para o desenvolvimento da 

intervenção arqueológica já iniciada. ------------------------------- 

2.4.2. A Divisão de Ambiente, por intermédio da sua informação datada 

de 18 de dezembro de 2020, constata que, quanto às infraestruturas 

abastecimento de água, águas residuais e águas pluviais, nada há a 

objetar às soluções propostas; informa que o arruamento público dispõe 

de rede de abastecimento de água e rede de águas residuais; refere 

ainda que, sendo possível, se devem colocar as caixas dos contadores 

das lojas na fachada principal, viradas para o exterior. ------------ 

2.4.3. Deverá ser dado a conhecer ao requerente o conteúdo das 

informações acima mencionadas. -------------------------------------- 

2.5. ANÁLISE DO PEDIDO ---------------------------------------------- 

2.5.1. Verifica-se que, no que diz respeito ao enquadramento da 

pretensão nas disposições aplicáveis do PDM, designadamente as 

constantes no artigo 19.º do seu regulamento, o projeto de arquitetura 

apresentado respeita os limites constantes do PIP aprovado, pelo que, 

nesse âmbito nada há a opor à sua aprovação; constata-se ainda que o 

projeto de arquitetura desenvolve corretamente as opções do PIP 

alcançando uma correta integração do edifício no contexto urbano e 

patrimonial envolvente. --------------------------------------------- 

2.5.2. Os projetos de especialidade exigíveis foram todos entregues e 

estão corretamente instruídos, designadamente com os termos de 

responsabilidade referidos no artigo 10.º do RJUE. Nestas 

circunstâncias, e nos termos do n.º 8 do artigo 20.º do RJUE, nada há 

a opor à sua aceitação. --------------------------------------------- 
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3 – PARECER --------------------------------------------------------- 

3.1. Face ao acima exposto, pode-se concluir que o projeto de 

arquitetura apresentado dá cumprimento às disposições aplicáveis do 

PDM atualmente em vigor, designadamente as referentes a usos, 

volumetria, cérceas e edificabilidade; desta forma, e considerado o 

parecer favorável condicionado da entidade externa consultada (DRCN), 

estão reunidas as condições para a aprovação do projeto de arquitetura 

apresentado. ------------------------------------------------------- 

3.2. Como foram igualmente apresentados os projetos de especialidade 

exigíveis, e estes estão em condições de ser aceites, estão reunidas 

as condições para a aprovação do licenciamento das obras em questão, 

condicionado ao cumprimento das questões relativas à componente 

arqueológica, expressas no parecer da DRCN e na informação n.º 

229/UVCH/2020. ----------------------------------------------------- 

3.3. TAXAS ---------------------------------------------------------- 

Deverão ser pagas as taxas previstas no Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações Urbanísticas, 

que importam no montante de 1.663,85€ (mil seiscentos e sessenta e 

três euros e oitenta e cinco cêntimos), conforme o a seguir 

descriminado: ------------------------------------------------------ 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação    

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  66,95 € 

n.º 6 Edifícios mistos, por fogo ou unidade de ocupação    

a)  Fogos    

i)  Até 100 m2 7 72,50 € 507,50 € 

ii)  De 101 m2 a 150 m2 4 78,05 € 312,20 € 

b)  Unidade de ocupação    

i)  Até 100 m2 de área bruta de construção 2 111,55 € 223,10 € 

ii)  De 101 m2 a 300 m2 de área bruta de construção 2 167,25 € 334,50 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 18 12,20 € 219,60 € 

 TOTAL    

1.663,85 

€ 

4 – PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

4.1. Nestas circunstâncias propõe-se que o assunto em análise seja 

submetido à próxima reunião da Câmara Municipal, com vista a obter a 

aprovação do pedido de licenciamento da operação urbanística 

apresentada por intermédio do requerimento n.º 2420/20, com a 

condicionante referida no ponto 3.2. da presente informação. -------- 

4.2. Caso esta proposta seja superiormente aceite, a requerente 

disporá, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do RJUE, do 

prazo de um ano para requerer a emissão do alvará de licença de obras 

respetivo, devendo apresentar, para o efeito, os elementos aplicáveis 

previstos no n.º 3 da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de março, 

eventualmente aproveitando os elementos já entregues que se encontrem 

válidos. ----------------------------------------------------------- 

4.3. Caso haja necessidade de ocupação da via pública para a execução 

das obras previstas, deverá ser previamente requerido o seu 

licenciamento, instruído de acordo com o artigo 47.º do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (Regulamento n.º 789/2010, de 

19 de outubro), e dando cumprimento às condicionantes expressas no 

Capítulo V desse regulamento. --------------------------------------- 

À consideração superior -------------------------------------------- 
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Chaves, 18 de dezembro de 2020 ------------------------------------- 

O técnico superior ------------------------------------------------- 

(António J. P. Malheiro Rodrigues)---------------------------------- 

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

ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS PELO VICE-PRESIDENTE, DR. FRANCISCO MELO 

Com vista a esclarecer as questões levantadas pelo Vice-Presidente, 

Dr. Francisco Melo em reunião camarária de 7/01/2021, cumpre-me 

informar: ---------------------------------------------------------- 

1. A presente informação técnica de licenciamento advém de uma 

deliberação favorável sob um pedido de Informação Prévia proposto pela 

informação n.º 90/DSCH/2020 aprovada por unanimidade em reunião do 

Executivo a 30/03/2020; --------------------------------------------- 

2. O volume de construção proposto, corresponde ao estudo da moda da 

cércea aprovado pela Direção Regional da Cultura do Norte e previsto 

na alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º (Regras de edificabilidade) do 

Regulamento do PDM de Chaves, justificado nos pontos 2.4.3 e 2.4.4 da 

informação supramencionada; ----------------------------------------- 

3. Embora esteja prevista a inclusão de 5 lugares estacionamento no 

perímetro do prédio, em vez dos 11 definidos no n.º 3 do artigo 12.º 

do regulamento supracitado, esse incumprimento foi justificado no 

ponto 2.4.5 da informação supramencionada, com o disposto do nº 5 do 

mesmo artigo, pela sua localização no centro histórico e a situação 

concreta do prédio na sua relação com os arruamentos envolventes; --- 

4. No que concerne à sobre carga para as infraestruturas publicas de 

água e saneamento, no centro histórico não são calculadas as taxas, 

tendo em conta que as infraestruturas já se encontram executadas, 

sendo sempre consultado por parecer interno a Divisão de Ambiente 

sobre as mesmas, a qual emitiu parecer favorável datado de 18/12/2020, 

mencionado no ponto 2.4.2 da informação 472/UVCH/2020 e anexa à mesma; 

Pelo exposto, proponho que superiormente seja proferida a decisão 

conducente a que o processo seja novamente presente a reunião do 

Executivo municipal para efeitos de deliberação do licenciamento da 

operação urbanística em causa nos termos propostos na informação 

técnica n.º 472/UVCH/2020. ------------------------------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. ----------------------- 

Chaves, 18 de janeiro de 2021 -------------------------------------- 

A Chefe de Divisão ------------------------------------------------- 

SOFIA TENREIRO ATAIDE COSTA GOMES – ARQ ---------------------------- 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 18.01.2021.- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica n.º 472/UVCH/2020, e nos termos dos 

esclarecimentos constantes da informação técnica infra subscrita pela 

Chefe da DOTGU. ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.13. PEDIDO DE INFORMAÇÃO – PARECER SOBRE A ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS 

DE PROSPEÇÃO E PESQUISA DE ÁGUA MINERAL NATURAL – AREAL – MINISTÉRIO 

DA ECONOMIA – DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA – PROCESSO Nº 975/20 

– INFORMAÇÃO Nº 41/SPMOT/2020 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DO SRº ENGENHEIRO RUI NOGUEIRO, DATADA DE 

16/12/2020. -------------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Enquadramento ------------------------------------------------- 

1.1. Através do ofício datado de 11 de dezembro de 2020, vem a DGEG – 
Direção Geral de Energia e Geologia, informar, de acordo com o 

estipulado no Art.º 18º da Lei nº 54/2015, de 22 de junho e o Art.º 

7º do Decreto-Lei nº 86/90, de 16 de março, que a VMPS – Águas e 

Turismo, SA, solicitou a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa 

de água mineral natural numa área localizada no Concelho de Chaves (nº 

de cadastro PPPHM0034, área total de 10,413 Km2), neste âmbito do 

procedimento de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de água 

mineral natural, solicita o necessário parecer a este município, num 

prazo máximo de 30 dias. -------------------------------------------- 

1.2. Como é do conhecimento geral, situada no vale da Ribeira de Oura, 
já se encontra atribuída uma concessão à VMPS- Águas e Turismo, SA, 

com a área total de 50,08 ha denominada HM30 – Areal (Fonte Direção 

Geral de Energia e Geologia).  -------------------------------------- 

1.3. De referir que dos 10,413 Km2 constantes neste novo pedido de 
prospeção e pesquisa de água mineral natural, mais de 86,5% desta área 

(9,007 Km2) concessionada, está sob administração do concelho de 

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

2. Enquadramento Jurídico ---------------------------------------- 

2.1. Áreas disponíveis e áreas reservadas - nos termos do Art.º 18º 
da Lei nº 54/2015, de 22 de junho; ---------------------------------- 

“1 - Constituem áreas disponíveis para atribuição de direitos de uso 

privativo de prospeção e pesquisa, as áreas do território nacional 

sobre as quais não incidam direitos exclusivos sobre recursos 

geológicos integrados no domínio público do Estado.” ---------------- 

“2 - Os direitos de prospeção e pesquisa podem ser concedidos para 

áreas reservadas apenas quando não se verifique incompatibilidade com 

os direitos privativos já atribuídos para essas áreas ou em 

procedimento de atribuição.” ---------------------------------------- 

“3 - No espaço marítimo nacional constituem áreas disponíveis aquelas 

que são identificadas no plano de situação como potenciais para a 

prospeção e pesquisa de recursos geológicos.” ----------------------- 

2.2. Contrato para prospeção e pesquisa - nos termos do Art.º 7º do 
Decreto-Lei nº 86/90, de 16 de março; ------------------------------- 

“1 - Decidida a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa, a 

Direcção-Geral notifica o interessado para a celebração do contrato 

entre o Estado, representado pelo Ministro, e o mesmo interessado, do 

qual constarão: ----------------------------------------------------- 

a) A identificação do titular dos direitos; ------------------------- 

b) A delimitação da área abrangida; --------------------------------- 

c) O período inicial de vigência do contrato e respetivas prorrogações; 

d) O programa geral de trabalhos e plano de investimentos mínimos; -- 

e) A periodicidade da apresentação de planos e relatórios da atividade; 

f) O valor da caução definitiva, a prestar nos termos do artigo 54.º; 

g) Os fundamentos para rescisão do contrato, nos termos do artigo 20.º 

do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março.” -------------------------- 

“2 - Quando for caso disso, do contrato poderão ainda constar condições 

especiais relativas a outros direitos e obrigações.” ---------------- 

“3 - O contrato pode ainda incluir as condições essenciais relativas 

a futuras concessões, nomeadamente: --------------------------------- 

a) Direitos do interessado; ----------------------------------------- 

b) Prazo da concessão e condições da reversão de bens e direitos para 

o Estado; ----------------------------------------------------------- 

c) Compensações a atribuir ao Estado; ------------------------------- 
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d) Condições de revisão contratual.” -------------------------------- 

“4 - A Direcção-Geral fará publicar no Diário da República um extrato 

do contrato, contendo os seus elementos essenciais, para conhecimento 

público.” ---------------------------------------------------------- 

3. Fundamentação ------------------------------------------------- 

3.1. Apesar que o processo de engarrafamento da água mineral natural, 
seja feito fora do Concelho, o que naturalmente não altera a origem 

do recurso, nem a mais-valia que o mesmo tem para o Município de 

Chaves, pelo que, potencia-lo de uma forma sustentável e sustentada 

na economia local, pode ser traduzido como investimento na marca Vidago 

que muito prestigia a região do Alto Tâmega. ------------------------ 

3.2. No que concerne à utilização temporária dos terrenos (de 

terceiros) necessários à realização dos trabalhos de prospeção e 

pesquisa e à implantação das respetivas instalações, alínea b do n.º 

1 do artigo 21.º da Lei 54/2015, subentende-se que possa configurar 

uma situação de servidão administrativa cuja constituição deve 

observar o princípio da justa indemnização constante do Código das 

Expropriações. ----------------------------------------------------- 

3.3. O explorador deve delinear e executar os programas de trabalhos 
de pesquisa segundo critérios de gestão ambiental responsáveis, 

avaliando, prevenindo e minimizando os impactes que possam ser 

causados ao solo, flora, águas superficiais e subterrâneas, 

inteirando-se e cumprindo as leis e regulamentos aplicáveis e 

cingindo, ao mínimo necessário, as interferências com a tipologia de 

uso dominante vertida em planos de ordenamento eficazes. ------------ 

3.4. Somos a propor à Direção Geral de Energia e Geologia como entidade 
licenciadora, solicite à VMPS – Águas e Turismo, SA, que esta sustente 

a necessidade de incremento de área total de 10,413 Km2 para atribuição 

de direitos de prospeção e pesquisa de água mineral natural na área 

solicitada e localizada no Concelho de Chaves, bem como dos caudais 

extraídos, visto não existir de momento, industria de engarrafamento 

de águas minerais naturais neste Concelho pertencente a esse grupo 

económico. --------------------------------------------------------- 

Propõe-se ainda que este pedido de atribuição de direitos de prospeção 

e pesquisa de água mineral natural e respetiva delimitação da área 

solicitada, seja enviado para as sedes das duas freguesias visadas, 

para conhecimento dos munícipes e fins convenientes. ---------------- 

3.4.1. Lista das Freguesias: ------------------------------------ 

• Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras; -------- 

• Oura. --------------------------------------------------------- 

4. Da proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

4.1. Face ao exposto no ponto 3 anterior, sou a propor que se submeta 
a presente informação à consideração do Sr.º Presidente da Câmara, 

Dr.º Nuno Vaz Ribeiro, para eventual homologação da mesma. ---------- 

4.2. De seguida ao exposto, deverá ser comunicado à DGEG – Direção 
Geral de Energia e Geologia, na pessoa da Exma. Senhora Diretora de 

Divisão de Recursos Hidrogeológicos e Geotérmicos, Dr.ª Carla 

Lourenço, o teor desta informação. ---------------------------------- 

À consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 16 de Dezembro de 2020 -------------------------------------- 

O técnico superior -------------------------------------------------- 

(Rui Nogueiro, Eng.º de Minas) -------------------------------------- 

OE Nº 43100 --------------------------------------------------------- 

Em Anexo carta com a delimitação da área visada --------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO    

URBANÍSTICA, SRª. ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 18.01.2021: 
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A presente informação/parecer 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 DGEG, na pessoa da Diretora de 

Divisão de Recursos Hidrogeológicos e Geotérmicos, Dr.ª Carla 

Lourenço, do seu conteúdo. ------------------------------------------ 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, SRº. DR. NUNO VAZ, 

DATADO DE 18.01.2021 ----------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação infra. ------------------------------------ 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, para apresentar ao Executivo 

Municipal a seguinte proposta: -------------------------------------- 

Que é seu entendimento, em vista à salvaguarda dos legítimos interesses 

das respetivas populações locais, que a DGEG – Direção Geral de Energia 

e Geologia, deve solicitar parecer à Junta de Freguesia de Oura e à 

União das Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras, porquanto a prospeção pretendida incidir sobre 

circunscrição territorial dessas freguesia, e existir um histórico de 

outras captações, que suscitaram relevante insatisfação popular, 

relacionada com o transvase de água para concelho vizinho, que foi 

mediada por acordo tripartido, importando, por isso, garantir a 

necessária paz social. ---------------------------------------------- 

Importa, também, ab initio, acautelar as questões relativas à 

distribuição justa, pelas respetivas populações, de mais valias 

económicas decorrentes de recursos naturais/geológicos localizados 

nessas freguesias. -------------------------------------------------- 

Assim, é sua opinião, que não se encontram reunidas as 

condições/pressupostos para que o Município de Chaves se possa 

pronunciar, de forma favorável, quanto pedido suscitado no aludido 

parecer ------------------------------------------------------------ 

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

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

Democrata, Arq. Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo 

apresentado a seguinte declaração: --------------------------------- 

“Inicialmente era para votar desfavoravelmente a presente proposta, 

mas tendo em consideração a proposta agora apresentada pelo Senhor 

Presidente irá abster-se na votação do presente assunto.” ----------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com abstenção do Senhor 

Vereador do Partido Social Democrata, Arq. Carlos Augusto Castanheira 

Penas, e seis votos a favor, dos restantes membros deste órgão, 

concordar com a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, 

consubstanciada na emissão, por parte do Município de Chaves, de 

parecer desfavorável, por não se encontrem reunidos os seguintes 

pressupostos: ------------------------------------------------------ 

a) Não terem sido recolhidos, de forma prévia, os pareceres das duas 

freguesias nas quais se suscita o pedido de prospeção, a que se reporta 

o pedido de parecer da DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia; e  

b) Não estar assegurado que o engarrafamento da água mineral venha a 

ser instanciado numa das ditas freguesias, situadas no concelho de 

Chaves, ou a garantia de justa redistribuição das mais valias que a 

exploração do recurso geológico, água, em questão possa gerar. ------ 

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

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO LOCAL DE PRODUTORES - LIBERAÇÃO PARCIAL 

DE CAUÇÕES – 1.º ANO ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 473/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação do Mercado Local 

de Produtores”. ----------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 21 de janeiro de 2019, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “Sensetec, Engenharia e 

Construção, Lda.”, 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 21 de 

fevereiro de 2019. -------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 143.794,06€ (Cento e 

quarenta e três mil, setecentos e noventa e quatro euros seis 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 120 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 25 de fevereiro de 2019. ------------- 

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 13 de março de 

2019. -------------------------------------------------------------- 

7. A obra foi objeto de uma prorrogação graciosa do prazo de execução 

por um período de 15 dias. ------------------------------------------ 

8. A receção provisória foi efetuada no dia 13 de dezembro de 2019. - 

9. A empresa adjudicatária vem solicitar a liberação da caução, no 

valor de 30% de acordo com o estabelecido na alínea a) do artigo 295º 

do CCP. ------------------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1 - Face ao solicitado, procedeu-se à inspeção técnica dos trabalhos 

da empreitada, tendo-se concluído que esta se encontrava em boas 

condições. --------------------------------------------------------- 

2 - O empreiteiro, não prestou caução, ao abrigo do disposto no n.º 2 

do abrigo 288º do CCP, tendo-lhe sido retidos 10% do valor dos autos 

de medição e do auto de revisão de preços, conforme quadro seguinte:  
Auto n.º Valor dos autos Retenção 10% 

1 21.224,73€ 2.122,47€ 

2 48.426,98€ 4.842,70€ 

3 25.771,48€ 2.577,15€ 

4 11.604,43€ 1.160,44€ 

5 36.286,34€ 3.628,63€ 

R.P. 2.244,17€ 274,42€ 

Total 146.058,13€ 14.605,81€ 

3 – Em resumo, temos a seguinte situação: --------------------------- 
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Contrato Tipo Valor Redução a 

efetuar 30% 

Valor remanescente (70%) 

Contrato 

inicial 

Retenção nos 

autos 
14.605,81€ 4.381,74€ 10.224,07€ 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

1 - Face ao exposto, propõe-se ao Executivo Municipal: -------------- 

i) Que seja a autorização da redução das retenções, ao abrigo do n.º 

5 do artigo 295 do CCP; --------------------------------------------- 

ii) Que seja remetida cópia da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa no 

montante de 4.381,74€ (Quatro Mil, Trezentos e oitenta e um Euros e 

setenta e quatro cêntimos), respeitante aos valores retidos nos autos 

de medição e de revisão de preços. ---------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 15 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.01.06. – 

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 

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE VIDAGO- JARDIM DE INFANCIA 

– LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES (3º ANO) ------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 475/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 241 de 19 de dezembro de 2016, concurso 

público tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE VIDAGO – JARDIM DE INFANCIA”. - 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 31 de março de 2017, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “SENSETEC TECHNICAL SERVICES UNIPESSOAL LDA.”, a execução da 

referida empreitada. ------------------------------------------------ 

3. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 164 122,76 € (cento e 

sessenta e quatro mil cento e vinte e dois euros e setenta e seis 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 60 dias; ----------------------------- 

• O contrato é de 22 de maio de 2017; ----------------------------- 

• O auto de consignação é de 19 de junho de 2017; ----------------- 

• O Plano de Segurança e saúde foi aprovado na reunião de 9 de junho 

de 2017. ------------------------------------------------------------ 

4. A receção provisória foi elaborada no dia 15 de dezembro de 2017. 

5. Para cumprimento das obrigações contratuais, o adjudicatário, 

apresentou a garantia bancária nº nº0693.003056.793 da Caixa Geral de 

Depósitos, S.A., no valor de 16.412,28€ (dezasseis mil quatrocentos e 

doze euros e vinte e oito cêntimos), valor correspondente a 10% do 
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valor do contrato, tendo tal proposta, sido aprovada, em reunião de 

camara realizada no dia 18/08/2017. --------------------------------- 

6. De harmonia com a deliberação de camara tomada na reunião 

realizada, no dia 15/09/20, foram aprovados, os trabalhos de 

suprimento de erros e omissões no valor de 10.178,00€, e o Trabalhos 

a menos no valor de 5.868,00€, ambos, não incluindo o IVA. ---------- 

7. Para garantia do cumprimento das obrigações contratuais, do 1º 

Adicional- Suprimentos de Erros e Omissões, o adjudicatário prestou a 

favor do Município de Chaves, depósito de garantia, efetuado na 

tesouraria municipal, através da guia nº 264/2017, no valor de 431,00€, 

correspondente à diferença no valor proporcional dos trabalhos a menos 

e trabalhos de suprimento de erros e omissões. ---------------------- 

8. De harmonia com a deliberação de câmara tomada na reunião realizada 

no dia 18 de fevereiro de 2019, foi autorizada a redução da garantia 

bancária em 30%, no valor de 5.052,98€, visto ter decorrido um ano 

após a data da receção provisória. ---------------------------------- 

9. De harmonia com a deliberação de câmara tomada na reunião realizada 

no dia 3 de fevereiro de 2020, foi autorizada a redução da garantia 

bancária em 30%, no valor de 5.052,98€, visto terem decorrido dois 

anos após a data da receção provisória. ----------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. A entidade executante através de ofício que deu entrada no 

expediente geral do Município de Chaves com o registo n.º 13268 do dia 

24/11/2020, vem solicitar a liberação da caução, correspondente a 15% 

do valor da caução prestada, visto já ter decorrido, o terceiro ano 

do prazo de garantia da obra. --------------------------------------- 

2. Face ao exposto, a fiscalização efetuou uma visita ao local onde 

se executaram os trabalhos, no dia 14/12/2020, verificando-se não 

haver anomalias técnicas, que os trabalhos se encontram executados 

dentro das condições técnicas previstas no projeto e em conformidade 

com as boas práticas de execução. ----------------------------------- 

3. Visto já terem decorrido três anos após a data da receção provisória 

da obra, não se vê qualquer inconveniente na redução, em mais 15% do 

valor total da garantia bancária, no valor de 2.526,49€, de acordo com 

o estabelecido na alínea c) do ponto 5 do artigo 295º do CCP, conforme 

o seguinte: --------------------------------------------------------- 
Autos Valor do Auto 

1 45.538,03 € 

2 111.035,63€ 

3 1.681,10€ 

Auto 1 Erros Omissões 10.178,00€ 

TOTAL EXECUTADO 168.432,76€ 

   

 

Valor do Contrato 

164.122,76 € 

 

 

Trabalhos Erros e missões 

10.178,00€ 

 

Trabalhos a Menos 

Garantia Bancária (10%) 

16.412,28€ 

 

 

Depósito garantia (10%)  

Guia nº264/2017 

431,00€ 

 

Liberação do Valor da Caução 

1º ano, 30% 

4.923,68€ 

  129,30€ 

5.052.98€ 

2º ano, 30% 

4.923,68€ 

  129,30€ 

5.052.98€ 

3º ano, 15% 
2.461,84€ 

  64,65€ 



                                                                F. 80 

                                                                  _____________________ 

 
5.868,00€ 2.526.49€ 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto, em coerência com as razões de facto e direito 

enunciadas, não se vê qualquer inconveniente no deferimento do pedido 

do requerente, pelo que se propõe a adoção do seguinte procedimento: 

1. Levar a presente informação à próxima reunião de câmara, de modo a 

que superiormente seja pronunciada decisão conducente ao deferimento, 

da redução da referida garantia; ------------------------------------ 

2. Caso a proposta venha a merecer aprovação por parte do órgão 

executivo, que seja autorizada a redução da Garantia bancária nº 

nº0693.003056.793 da Caixa Geral de Depósitos, S.A. no valor de 

2.526,49€ (dois mil quinhentos e vinte e seis euros e quarenta e nove 

cêntimos); --------------------------------------------------------- 

3. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, comunicar a mesma à entidade executante. ----------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão Obras Publicas, 16 de dezembro de 2020 ---------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durao Branco) --------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.01.06. – 

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 

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUIS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO – TRABALHOS A MENOS ------------------------------ 

Foi presente a informação nº 491/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2ª Série, n.º 216 de 11 de novembro de 2020, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “LOTE 

4- REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUIS CHAVES E RUA DE SANTO 

AMARO”. ------------------------------------------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 20 de janeiro de 2020, o Município de Chaves 

adjudicou à firma “José Moreira Fernandes & Filhos, Lda.”, 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 9 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 458 665,39 € (quatrocentos 

e cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta e cinco euros e trinta e 

nove cêntimos) acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 180 dias. ---------------------------- 

• O auto de consignação é de 16 de março de 2020. ----------------- 
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• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra, foi comunicada 

à entidade executante no dia 2 de abril de 2020. -------------------- 

5. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 12/10/2020, foi aprovada uma prorrogação graciosa, ao prazo de 

execução, por 39 dias. ---------------------------------------------- 

6. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 26/10/2020, foram aprovados trabalhos complementares, no valor 

de 17.739,42€, não incluindo o Iva, com um prazo de execução de 15 

dias. -------------------------------------------------------------- 

7. Os trabalhos previstos na presente empreitada consistem na 

requalificação de várias ruas, nomeadamente, Av. Luis Chaves, Rua Reis 

Ventura e Rua Santo Amaro, dotando-as de melhores condições de conforto 

e segurança para os utentes. É pretensão beneficiar a mobilidade 

pedonal e os aspetos funcionais da via, prevendo-se, a reestruturação 

dos passeios, a reorganização dos lugares de estacionamento, a 

melhoria da sinalização rodoviária e a introdução de espécies 

arbóreas. Serão efetuados novos pavimentos, tanto nos arruamentos como 

nos passeios, antecedidos da remodelação total de infraestruturas 

enterradas, tais como, rede de abastecimento de água, rede de aguas 

residuais domesticas, infraestruturas elétricas e telecomunicações, 

como também da substituição parcial da rede e águas pluviais. ------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1.   De acordo com protocolo celebrado entre a CMC e EDP, os trabalhos 

relativos às infraestruturas elétricas, previstos na presente 

empreitada, não são para executar, exceto, os trabalhos referentes à 

abertura e tapamento de valas. Neste sentido, de acordo com o mapa de 

medições fornecido pelo Sr. Eng. Figueiredo, os trabalhos a menos, 

respeitantes às infraestruturas elétricas, apresentam o valor de 

50.501,94€, não incluindo o IVA e representam 11,01% do valor da 

adjudicação. ------------------------------------------------------- 

2.   Na sequencia do concurso publico da empreitada “Obras 

complementares das operações incluídas no plano de ação de mobilidade 

urbana sustentável de Chaves”, adjudicado a Anteros Empreitadas, está 

previsto o fornecimento e instalação de sinalização luminosa em 

passadeiras de peões e o fornecimento e colocação de balizadores e 

papeleiras. Neste sentido, é intenção superior, suprimir nesta 

empreitada, a duplicação dos trabalhos. Deste modo, os trabalhos a 

menos apresentam o valor de 16.850,54€, não incluindo o IVA e 

representam 3,67% do valor da adjudicação. -------------------------- 

3.   Deste modo resultam Trabalhos a Menos, no valor total de 

67.352,48€, não incluindo o IVA e representam 14,68% do valor da 

adjudicação, de acordo com mapa de medição que junto se anexa. ------ 

III – Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, considerando que os trabalhos a menos ascendem 

ao montante de 67.352,48€, não incluindo o IVA e representam 14,68% 

do valor da adjudicação, de acordo com o disposto no artigo 379º do 

CCP, propõe-se o seguinte procedimento: ----------------------------- 

1. Submeter os trabalhos a menos, de acordo com o mapa de quantidades 

apresentado, à aprovação do Órgão Executivo Municipal; -------------- 

2. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, dar ordem por escrito à empresa adjudicatária, 

especificando os trabalhos a menos; --------------------------------- 

3. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, a caução prestada no contrato da empreitada, deve ser 

reduzida no valor proporcional dos trabalhos a menos. --------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 
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À consideração superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 22 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

ANEXO: Mapa de trabalhos a menos ------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.01.15. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. “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)” TRABALHOS A MENOS ------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 492/2020, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 158 de 17 de agosto de 2018, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “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)”. 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 4 de outubro de 2018, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 20 de 

novembro de 2018. --------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 1 133 878,65 € (um milhão, 

cento e trinta e três mil, oitocentos e setenta e oito euros e sessenta 

e cinco cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 365 dias ----------------------------- 

• Data da consignação: 4 março 2019 ------------------------------- 

• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra, foi comunicada 

à entidade executante no dia 12 de março de 2019. ------------------- 

5. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 20 de outubro de 2020, foram aprovados trabalhos 

complementares no valor de 31.791,43€ (não incluído o IVA), 

representando 2,80% do valor da adjudicação, com um prazo de execução 

de 15 dias e trabalhos a menos no valor de 14.695,39€, correspondendo 

a 1,30% do valor da adjudicação. ------------------------------------ 

6. Os trabalhos previstos na presente empreitada, consistem na 

requalificação de várias ruas, nomeadamente, Portas do Anjo, Alferes 

João Batista, do Cruzeiro, Viscondessa do Rosário e da Fonte do Leite, 

beneficiando a mobilidade pedonal e melhorando os aspetos funcionais, 

dotando-as de melhores condições de conforto e segurança para os 

utentes. A intervenção engloba uma extensão de 1489m. Pretende-se 

assim, beneficiar a mobilidade pedonal e os aspetos funcionais da via, 

prevendo-se o alargamento dos passeios onde é possível, o 
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reordenamento dos lugares de estacionamento, a melhoria da sinalização 

rodoviária e a introdução de espécies arbóreas. O revestimento dos 

pavimentos é renovado, tanto no arruamento como nos passeios, com 

melhoramentos nas infraestruturas existentes, nomeadamente, na rede 

de águas pluviais, infraestruturas elétricas e telecomunicações. ---- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. De acordo com o contrato de concessão, regulado pela portaria 

454/2001 de 5 de maio, a EDP forneceu vários materiais para a execução 

dos trabalhos de infraestruturas elétricas. Neste sentido, de acordo 

com o mapa de medições fornecido pelo Sr. Eng. Figueiredo, os trabalhos 

a menos, respeitantes às infraestruturas elétricas, apresentam o valor 

de 28.549,50€, não incluindo o IVA e representam 2,52% do valor da 

adjudicação. ------------------------------------------------------- 

2.   Na sequencia do concurso publico da empreitada “Obras 

complementares das operações incluídas no plano de ação de mobilidade 

urbana sustentável de Chaves”, adjudicada a Bcty- Manutenção de 

espaços urbanos Lda., está previsto o fornecimento e instalação de 

balizadores, papeleiras e bancos. Neste sentido, é intenção superior, 

suprimir nesta empreitada, a duplicação dos trabalhos. Deste modo, os 

trabalhos a menos apresentam o valor de 31.904,40€, não incluindo o 

IVA e representam 2,81% do valor da adjudicação. -------------------- 

3.   Deste modo resultam Trabalhos a Menos, no valor total de 

60.453,90€, não incluindo o IVA e representam 5,33% do valor da 

adjudicação, de acordo com mapa de medição que junto se anexa. ------ 

III – Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, considerando que os trabalhos a menos, são de 

60.453,90€, não incluindo o IVA e representam 5,33% do valor da 

adjudicação, de acordo com o disposto no artigo 379º do CCP, propõe-

se o seguinte procedimento: ----------------------------------------- 

1. Submeter os trabalhos a menos, de acordo com o mapa de quantidades 

apresentado, à aprovação do Órgão Executivo Municipal; -------------- 

2. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, dar ordem por escrito à empresa adjudicatária, 

especificando os trabalhos a menos; --------------------------------- 

3. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, a caução prestada no contrato da empreitada, deve ser 

reduzida no valor proporcional dos trabalhos a menos. --------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

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

Chaves, 22 de dezembro de 2020 -------------------------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

ANEXO: mapa de medições trabalhos a menos --------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.01.15. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES – APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIRO – 

“ARCHEO3D, SERVIÇOS DE ARQUEOLOGIA UNIPESSOAL LDA.” ----------------- 
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Foi presente a informação nº 10/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2ª Série, n.º 126 de 4 de julho de 2019, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “REDE DE 

GEOTERMIA DE CHAVES”. ----------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 3 de agosto de 2020, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras 

Publicas, 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 1 de 

setembro de 2020, visado pelo tribunal de contas no dia 11/11/2020. - 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 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, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 365 dias. ---------------------------- 

• Data da consignação: 14 dezembro 2020 --------------------------- 

• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra, foi comunicada 

à entidade executante no dia 23 de dezembro de 2020. ---------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Com vista à aprovação por parte do dono de obra, para a admissão de 

subempreiteiros, a entidade executante, através de correio eletrónico, 

datado de 28/12/2020, vem apresentar os documentos que respeitam ao 

contrato de subempreitada, da seguinte empresa: --------------------- 

ARCHEO3D, Serviços de Arqueologia, Unipessoal, LDA. ----------------- 

• CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE LISBOA Nº515340626 -------- 

• CONTRATO DE SUBEMPREITADA --------------------------------------- 

• APÓLICE DE SEGURO AT -------------------------------------------- 

• CERTIDÃO DA SEGURANÇA SOCIAL ------------------------------------ 

• CERTIDÃO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA ------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

1. Da análise dos elementos apresentados, conclui-se que este 

subempreiteiro reúne as condições preceituadas na cláusula 48º do 

caderno de Encargos, nos artigos 383º e seguintes do CCP, nos artigos 

4.º, 5.º e 6.º do D.L. 12/04 de 9 de janeiro e da portaria 19/2004 de 

10 de janeiro, com salvaguarda inclusive do somatório dos valores 

subcontratados até à data não ultrapassar 75% do valor global da obra. 

Os trabalhos subcontratados, respeitam à execução dos trabalhos de 

arqueologia e representam 2,61% do valor contratual. ---------------- 

2. Face ao exposto, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se 

vê qualquer inconveniente na aceitação do referido subempreiteiro, 

propondo-se, os seguintes procedimentos administrativos: ------------ 

a) Que a presente proposta seja agendada para a próxima reunião de 

Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação; -- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificado o adjudicatário da respetiva 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Publicas, 11 de janeiro de 2021 -------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

Em Anexo: cópia da documentação do subempreiteiro ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.01.11. – 
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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 

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.6. “LOTEAMENTO COM ALVARÁ N.º 1/06 – FERNANDO DIAS”. PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO -------------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 14/2021, 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 154, de 11 de julho de 2018, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Loteamento com o Alvará 

N.º 1/06 – Fernando Dias”. ------------------------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 4 de outubro de 2018, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “José Moreira Fernandes & Filhos, 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 2018. --- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 432.215,43 (Quatrocentos e 

trinta e dois mil, duzentos e quinze euros e quarenta e três cêntimos), 

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 3 de dezembro de 2018. ---------------------------------- 

7.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 13 de dezembro de 2018, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 4 de janeiro de 2019. ------------------------ 

8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 21 de janeiro de 2019, o Município de Chaves aprovou 

suspensão dos trabalhos, em virtude da necessidade de reajustar o 

projeto de modo a alterar a posição da rotunda, dos arruamentos e dos 

respetivos acessos aos edifícios, tendo os trabalhos sido retomados 

em 14 de outubro de 2019. ------------------------------------------- 

9. O Município de Chaves, de harmonia com a deliberação camarária 

tomada em reunião ordinária, do dia 25 de maio de 2020, aprovou 

suspensão dos trabalhos, em virtude da impossibilidade de encontrar 

proprietário para obter autorização para travessia do coletor pluvial 

em terreno particular, tendo os trabalhos sido retomados em 21 de 

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

10. A empresa adjudicatária vem, através de ofício que deu entrada nos 

serviços do Município do dia 6 de janeiro de 2021, solicitar a 

prorrogação de prazo para a conclusão da empreitada até 30 de abril 

de 2021, alegando que as condições climatéricas que se verificam em 

Chaves colocam em causa a boa execução dos pavimentos em betão 

betuminoso e devido aos constrangimentos da atual pandemia Covid-19.- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 



                                                                F. 86 

                                                                  _____________________ 

 
1. O prazo da obra, considerando o seu início na data de aprovação do 

plano se segurança e saúde deveria terminar no dia 15 de janeiro de 

2021. -------------------------------------------------------------- 

2. 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. ----------------------------------------------------- 

3. Verifica-se realmente que nesta fase as condições climatéricas têm 

apresentado temperaturas muito baixas. ------------------------------ 

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 30 de abril de 

2021, 105 dias. ----------------------------------------------------- 

7. Com base no referido anteriormente, uma vez que já se encontrarem 

trabalhos executados, não se justifica conceder uma prorrogação 

superior a 75 dias. ------------------------------------------------- 

8. Assim, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 75 

dias, e não 105 dias conforme solicitado, dado que como anteriormente 

se referiu a entidade executante devia atempadamente adquirir e 

planear os materiais e trabalhos necessários para a execução de toda 

a obra. ------------------------------------------------------------- 

9. Na eventualidade de incumprimento do prazo de conclusão dos 

trabalhos, de acordo com a Cláusula 11.ª do Caderno de Encargos, o 

Dono da Obra irá aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, 

em valor correspondente a 1‰ do preço contratual. ------------------- 

10. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo pata termino dos trabalhos. -------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se o seguinte: ----------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

b) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo graciosa 

por um período de 75 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) Na notificação à entidade executante, informar que no caso de 

incumprimento doo novo prazo, até 1 de abril de 2021, serão aplicadas 

multas de acordo com a Cláusula 11.ª do Caderno de Encargos. -------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 12 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Pedido ------------------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.01.15. – 
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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 

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.7. “ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES/VIDAGO (VALORIZAR)” SUSPENSÃO DOS TRABALHOS --------- 

Foi presente a informação nº 15/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 166, de 30 de agosto de 2019, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Ecovia do 

Tâmega (2.ª Fase) – Restabelecimento Integral da Ciclovia 

Chaves/Vidago (VALORIZAR)”. ----------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 28 de outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“ASG – Construções e Granitos, Lda.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 28 de novembro de 2019. --- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 728.972,49 (Setecentos e 

vinte e oito mil, novecentos e setenta e dois euros e quarenta e nove 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------ 

5. Prazo de execução da obra, 180 dias. ---------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 2 de dezembro de 2019. ----------------------------------

7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 23 de dezembro de 2019. ------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. A empreitada da Ecovia do Tâmega, 2.ª Fase, consiste na execução 

de ciclovia ao longo do Rio Tâmega e na antiga linha de caminhos de 

ferro. ------------------------------------------------------------- 

2. Parte do troço da obra, nomeadamente entre Curalha e Chaves numa 

extensão aproximada de 2800m desenvolve-se em terrenos particulares. 

3. De acordo com informação da Unida de Contratos e Expropriações, 

nesta data verifica-se que não está ainda garantida a posse dos 

terrenos, não podendo o Dono de Obra prosseguir os trabalhos previstos 

nestra zona. -------------------------------------------------------- 

4. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar uma suspensão 

dos trabalhos até que seja concluído o processo de expropriação. ---- 

5. Caso seja aprovada, a suspensão dos trabalhos reproduzirá efeitos 

a partir de 15 de janeiro de 2021. ---------------------------------- 

6. Durante o prazo de suspensão dos trabalhos, será da 

responsabilidade do adjudicatário efetuar todas as manutenções 

necessárias, de modo a manter e conservar os trabalhos já executados, 

não acarretando para o Dono de Obra quaisquer encargos adicionais. -- 

III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se o seguinte: ------------------------------ 



                                                                F. 88 

                                                                  _____________________ 

 
a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

a) Que de acordo com o Artigo 297.º do Código dos Contratos Públicos, 

seja aprovada a suspensão dos trabalhos, até que se encontrem reunidas 

as condições necessárias para conclusão dos mesmos; ----------------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser efetuado Auto de Suspensão. ------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 15 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Planta de expropriações ------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.01.15. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.8. REMODELAÇÃO / REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL, 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DO “CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” - 

CONCURSO PÚBLICO ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 16/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o 

projeto e processo de procedimento para a execução da obra “Remodelação 

/ Reabilitação Parcial de um Edifício Municipal, destinado à 

Instalação do “Centro Municipal de Proteção Civil””, com o intuito de 

se dar início ao procedimento tendente à sua adjudicação. ----------- 

O presente projeto foi executado com vista a dar resposta a uma 

candidatura submetida pelo Município ao Aviso NORTE-14-2019-26 – 

Proteção Contra Riscos de Incêndio, com o objetivo de dotar o concelho 

de Chaves com um “Centro Municipal de Proteção Civil”. Este projeto 

prende-se com a remodelação / reabilitação parcial de um edifício 

municipal existente, essencialmente no 1º piso, dotando o espaço das 

valências necessárias à instalação do Centro Municipal de Proteção 

Civil. ------------------------------------------------------------- 

2. PROPOSTA / DECISÃO: --------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se: --------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos; --------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “Remodelação / 

Reabilitação Parcial de um Edifício Municipal, destinado à Instalação 

do “Centro Municipal de Proteção Civil””; --------------------------- 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

341.008,76 Euros (Trezentos e quarenta e um mil, oito euros e setenta 

e seis cêntimos), acrescido do respetivo valor do IVA. O orçamento do 

projeto apresentava um valor de 340.735,41€, no entanto, continha um 

erro de cálculo que foi retificado. --------------------------------- 
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A fundamentação do preço base do concurso, foi elaborada pela Eng.ª 

Alexandra Maria Brito Martins Carolino, que faz parte integrante e que 

anexamos; ---------------------------------------------------------- 

4. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Código 

dos Contratos Públicos, seja adotado como procedimento prévio à 

contratação o Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal Oficial 

da União Europeia; -------------------------------------------------- 

5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 270 dias; -------- 

6. Para a realização da presente empreitada, foi solicitado parecer 

prévio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 

sendo que esta entidade se pronunciou favoravelmente. --------------- 

7. De acordo com o definido no n.º 1 do artigo n.º 46.º- A do Código 

dos Contratos Públicos, decidiu-se não prever a adjudicação por Lotes, 

por se tratar de uma obra que se desenvolve num espaço único e com 

interligação entre as várias especialidades, não sendo tecnicamente 

aconselhável a sua divisão; ----------------------------------------- 

8. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: - 

a) Projeto de Execução; -------------------------------------------- 

b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 

371/2017 de 14/12; -------------------------------------------------- 

c) Programa de Procedimento; --------------------------------------- 

d) Caderno de Encargos; -------------------------------------------- 

e) Plano de Segurança e Saúde; ------------------------------------- 

f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

9. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

Presidente: Madalena Branco ----------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Amélia Rodrigues ---------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Fernanda Serra ------------------------------------ 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Gilberto Fernandes ------------------------------- 

2º Vogal suplente: Vítor Pereira ------------------------------------ 

10. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P; ----------- 

11. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------ 

Dado tratar-se de uma obra classificada na categoria superior a III, 

foi efetuada a revisão do projeto, pela Comissão Municipal de Revisão 

de Projetos, cujo Relatório elaborado a 22 de dezembro de 2020 se 

anexa, entende-se também que determinados elementos de solução da obra 

a realizar exarados no n.º 5 do artigo 43.º do referido diploma, são 

dispensáveis, designadamente: --------------------------------------- 

- Levantamentos e análises de campo – Para a execução dos trabalhos 

previstos, foram analisados os levantamentos existentes e efetuada 

análise de campo; --------------------------------------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – Foi considerada a informação 

geológica – geotécnica existente da área de intervenção considerada 

no projeto; --------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 
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introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro; --------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Não 

aplicável, dada a natureza da obra; --------------------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo. ----------------------------------- 

12. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

341.008,76 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo, 0102/07010307 2021 I 4, tendo sido concedida à obra 

a proposta de cabimento nº 209/2021. ------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 15 de janeiro de 2021. ------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Projeto de execução; ---------------------------------------------- 

- Cópia da Informação n.º 5/DPM/2021; ------------------------------- 

- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público; ---------------------------- 

- Programa de Procedimento; ----------------------------------------- 

- Caderno de Encargos; ---------------------------------------------- 

- Plano de Segurança e Saúde; --------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

- Cópia do Parecer Externo; ----------------------------------------- 

- Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. -- 

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

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.9. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUIS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO – APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIRO – “BETUFAM” -------- 

Foi presente a informação nº 17/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2ª Série, n.º 216 de 11 de novembro de 2020, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “LOTE 

4- REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUIS CHAVES E RUA DE SANTO 

AMARO”. ------------------------------------------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 20 de janeiro de 2020, o Município de Chaves 

adjudicou à firma “José Moreira Fernandes & Filhos, Lda.”, 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 9 de 

março de 2020. ------------------------------------------------------ 
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4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 458 665,39 € (quatrocentos 

e cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta e cinco euros e trinta e 

nove cêntimos) acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 180 dias. ---------------------------- 

• O auto de consignação é de 16 de março de 2020. ----------------- 

• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra, foi comunicada 

à entidade executante no dia 2 de abril de 2020. -------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Com vista à aprovação por parte do dono de obra, para a admissão de 

subempreiteiros, a entidade executante, através de correio eletrónico, 

de 14 de janeiro de 2021, vem apresentar, o contrato de subempreitada 

retificado, com a empresa “Aresta Dianteira” (subempreiteiro já 

aprovado), de modo a se proceder à analise e aprovação da subempreitada 

realizada com a empresa “BETUFAM Lda.”: ----------------------------- 

BETUFAM Lda. -------------------------------------------------------- 

• TITULAR ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 96270 – PUB ------------------------ 

• CONTRATO DE SUBEMPREITADA --------------------------------------- 

• APOLICE DE SEGURO AT -------------------------------------------- 

• CERTIDÃO DA SEGURANÇA SOCIAL ------------------------------------ 

• CERTIDÃO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA ------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

1. Da análise dos elementos apresentados, conclui-se que este 

subempreiteiro, reúne as condições preceituadas na cláusula 48º do 

caderno de Encargos, nos artigos 383º e seguintes do CCP, nos artigos 

4.º, 5.º e 6.º do D.L. 12/04 de 9 de janeiro e da portaria 19/2004 de 

10 de janeiro, com salvaguarda inclusive do somatório dos valores 

subcontratados até à data, não ultrapassar 75% do valor global da 

obra. Os trabalhos subcontratados respeitam sobretudo à execução de 

passeios, lancis, pavimentação com betuminoso, infraestruturas 

enterradas e sinalização rodoviária e representam 70,59% do valor 

contratual. O valor total dos contratos de subempreitada, realizados 

até à data, representam 72,81% do valor contratual. ----------------- 

2. Face ao exposto, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se 

vê qualquer inconveniente na aceitação do referido subempreiteiro, 

propondo-se que, superiormente, sejam adotados os seguintes 

procedimentos administrativos: -------------------------------------- 

a) Que a presente proposta seja agendada para a próxima reunião de 

Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação; -- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificado o adjudicatário da respetiva 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Publicas, 15 de dezembro de 2021 ------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

Em Anexo: cópia da documentação do subempreiteiro Betufam e contrato 

subempreitada da Aresta Dianteira. ---------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.01.15. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção do Vice-

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, e seis 
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votos a favor, dos restantes membros deste órgão, concordar com a 

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

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

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

De seguida, concluída a análise, discussão e votação do assunto, em 

apreciação, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, tendo apresentado a seguinte 

declaração de voto: ------------------------------------------------- 

"Atendendo que se trata de um ato meramente processual e não há 

necessidade de ser a favor nem contra, a sua posição é de abstenção.”- 

 

 

1.10. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021. - 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 11.815,65 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 11.815,65 

(Onze mil, oitocentos e quinze euros e sessenta e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.11. ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES / VIDAGO (VALORIZAR)- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 11/DOP/2021.- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 11/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 30.405,00 

€, 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 

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 30.405,00 

(Trinta mil, quatrocentos e cinco euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

1.12. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 08/DOP/2021 ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 08/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 53.913,65 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 53.913,65 
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(Cinquenta e três mil, novecentos treze euros e sessenta e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.13. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

08/DOP/2021 -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 08/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, COSTA & CARREIRA, LDA., no valor de 43.217,07 €, 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 

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 43.217,07 

(Quarenta e três mil, duzentos e dezassete euros e sete cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.14. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021 (TRABALHOS 

COMPLEMENTARES) ----------------------------------------------------  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FILHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 17.739,42 €, 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 

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 17.739,42 

(Dezassete mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e dois 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.15. CONSTRUÇÃO DE CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES (PAMUS 4) - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021 (TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE 

ERROS E OMISSÕES) --------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 16.502,90 €, 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 

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 16.502,90 

(Dezasseis mil, quinhentos e dois euros e noventa cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.16. LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES JOÃO 

BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 1.1 

E 3.1) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021 (TRABALHOS COMPLEMENTARES) -- 
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Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A. – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 

PÚBLICAS, no valor de 31.074,00 €, 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 

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 31.074,00 

(Trinta e um mil e setenta e quatro euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

1.17. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2021 (LOTE 2) ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 39.202,49 €, 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 

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 39.202,49 

(Trinta e nove mil e duzentos e dois euros e quarenta e nove cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.18. PARU 2.1 – REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2021 -------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 10.397,95 €, 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 

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 10.397,95 

(Dez mil, trezentos e noventa e sete euros e noventa e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.19. LOTEAMENTO COM ALVARÁ Nº 1/06 – FERNANDO DIAS - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 13/DOP/2020 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 13/DOP/2020, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FOLHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 7.054,98 €, 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 

2021.01.15. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 7.054,98 

(sete mil e cinquenta e quatro euros e noventa e oito cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.20. PAICD 3.1 – BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – 

REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 MORADIAS DA CMC - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

01/DOP/2021 (TRABALHOS COMPLEMENTARES)” ----------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JCNF – Construção, Lda., no valor de 11.748,52 €, 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 

2021.01.15. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 11.748,52 

(Onze mil, setecentos e quarenta e oito euros e cinquenta e dois 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

1. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA.INFORMAÇÃO 

Nº462/DA/2020. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº462/DA/2020, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

I – Enquadramento---------------------------------------------------- 

Duarte Gonçalves, com uma instalação de água nº 10083, na rua da Ermida 

27, em Vidago, em nome de Joaquim Anselmo Gonçalves vem expor que foi 

confrontada com uma fatura de consumo de água exagerado, ocasionado 

por um problema no autoclismo de um anexo devido à mãe ser invisual e 

só quando a foram visitar é que se depararam com a situação, pelo que 

vem através de e´mail com registo de entrada 17239/20, 

solicitar  “revisão dos valores debitados”.-------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

Na realidade, após ser constatado pelo fiscal de leituras, que havia 

um consumo exagerado de água, na instalação com o CIL 10083, o 

Assistente Operacional, João Silva, deslocou-se ao local, relatando a 

situação, através da informação nº460/20, de 09 de dezembro de 2020, 

que se anexa.-------------------------------------------------------- 

De acordo com o estipulado no nº4 do artigo 69 do Decreto-Lei 

nº194/2009 de 20 de agosto, a conservação dos sistemas prediais, é da 
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responsabilidade dos proprietários, sendo o consumidor, Joaquim 

Anselmo Gonçalves, responsável por todo o gasto de água em fugas ou 

perdas no seu sistema predial.--------------------------------------- 

No entanto e de acordo com o previsto no artigo 157º do Regulamento 

Municipal dos serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento 

de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, em casos de fugas 

não aparentes e a requerimento do interessado, o excesso de consumo 

na instalação, desde que devidamente comprovado pela Entidade Gestora, 

poderá ser recalculado ao preço definido para estas situações, desde 

que esta faculdade não tenha sido utilizada nos doze meses anteriores.- 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

Tendo em linha de conta o que é exposto, propõe-se, de acordo com a 

Inf. nº177/DAR/2019 presente em reunião  de Câmara de 02/09/2019 que 

aprova o tarifário para o ano de 2020, onde se prevê o valor a atribuir 

para as perdas de água acidentais devidamente comprovadas, o 

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

a) Retificação da fatura nº 0090792020/0033101223 tomando como valor 

o consumo médio mensal do cliente, isto é 11m3.---------------------- 

b)    Emissão de uma fatura diversa para cobrança do remanescente que 

diz respeito ao valor previsível do gasto de água derivado da rotura 

que neste caso é de 64m3 (75-11).------------------------------------ 

À consideração do Vereador Victor Santos----------------------------- 

Chaves, 11 de dezembro de 2020-------------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

com competências delegadas------------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento--------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. HERDEIROS COSTA, LDA. --------- 

Foi presente a informação nº10/DA/2021, identificada em epígrafe, cujo 

o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.------- 

1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 18 de dezembro de 2020 um 

requerimento de um pedido em nome de Herdeiro do Costa, Lda, 

contribuinte n.º 502925191, a solicitar a reapreciação do acordo de 

pagamento em prestações, de várias faturas de abastecimento de água.- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, as faturas em causa, correspondem à data de 

apresentação do pedido 1.369,84€.------------------------------------ 

Considerando que o valor da dívida é superior a 1001€, o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal é de 150€, em 10 prestações 

mensais.------------------------------------------------------------ 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 
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prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, as faturas em causa, correspondem à data de 

apresentação do pedido €.-------------------------------------------- 

Considerando que o valor da prestação é de 150€, o valor em causa 

corresponde a 10 prestações.----------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 1.369,84€, em 

10 prestações mensais;----------------------------------------------- 

b. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

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

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

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal, à Divisão de Ambiente. ----------------------------------- 

À consideração do Vereador Victor Santos. --------------------------- 

Chaves, 05 de janeiro de 2021. ------------------------------------- 

O Chefe de Divisão ------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas ----------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes) -------------------------------------------- 

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

DATADO DE 06/01/2021. ----------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. VICÊNCIA ROSA BRANCO RODRIGUES 

(PRIMAVERA PERFUME HOTEL). ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº11/DA/2021, identificada em epígrafe, cujo 

o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.------- 

1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 11 de dezembro de 2020 um 

requerimento de um pedido em nome de Vicência Rosa Branco Rodrigues, 

proprietária do Primavera Perfume Hotel, a solicitar o pagamento em 

prestações, de quatro faturas de abastecimento de água.-------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, as faturas em causa, correspondem à data de 

apresentação do pedido 2.183,81€.------------------------------------ 

Considerando que o valor da dívida é superior a 1001€, o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal é de 150€, em 15 prestações 

mensais.------------------------------------------------------------ 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 
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Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, as faturas em causa, correspondem à data de 

apresentação do pedido 2.183.81€.------------------------------------ 

Considerando que o valor da prestação é de 150€, o valor em causa 

corresponde a 15 prestações.----------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 2.183,81€, em 

15 prestações mensais;----------------------------------------------- 

b. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

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

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

c. Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Ambiente.-------------------------- 

Chaves, 05 de janeiro de 2021.--------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.------------------------ 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

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

DATADO DE 06/01/2021. ----------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO N.º1/UCP/2020 – PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PARA A GESTÃO DA EFICIÊNCIA HÍDRICA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ÁREA DO MUNICÍPIO DE CHAVES – ZONA ABASTECIDA 

EM ALTA. – RELATÓRIO FINAL. INFORMAÇÃO Nº2/UCP/2021. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
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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 14 de abril de 2020 

autorizou a abertura de um procedimento por concurso limitado por 

prévia qualificação para prestação de serviços para a gestão da 

eficiência hídrica no sistema de abastecimento de água da área do 

Município de Chaves – zona abastecida em alta; ---------------------- 

- 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 da prestação de serviços identificada em 

epígrafe à empresa “Aqualevel Unipessoal, Lda.”, pelo valor de 

1.691.063,31€ (um milhão, seiscentos e noventa e um mil e sessenta e 

três euros e trinta e um 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 seja 

aprovada a minuta do contrato, 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 Técnico Superior, Eng.º Paulo Branco. ------------- 

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

Chaves, 18 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

A Chefe da Unidade de Contratação Pública --------------------------- 

Susana Borges ------------------------------------------------------- 

Em anexo: Relatório final ------------------------------------------- 

Minuta do contrato -------------------------------------------------- 

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

PROCEDIMENTO CLPQ N.º 01/UCP/2020 – Prestação de serviços para a gestão 

da eficiência hídrica no sistema de abastecimento de água da área do 

Município de Chaves - zona abastecida em alta.----------------------- 

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

pelas onze horas, reuniu o júri designado para o procedimento 

identificado em epígrafe, constituído pelos seguintes membros:------- 

- Presidente: Eng.º Delmar Fernandes, Chefe Divisão Águas e Resíduos;- 

- 1º Membro efetivo: Eng.º Luis Braz, Técnico Superior;-------------- 

- 2º Membro efetivo: Eng.ª Eva Moura Castro, Técnica Superior.--- --- 

Iniciou-se a reunião com a confirmação do envio do relatório preliminar 

em fase de adjudicação, tendo-lhes sido concedido 5 dias para se 

pronunciarem sobre o mesmo.------------------------------------------ 

Esgotado o prazo concedido para o exercício do direito de participação 

na tomada de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos 



                                                                F. 100 

                                                                  _____________________ 

 
concorrentes apresentou qualquer sugestão quanto ao referido sentido 

de decisão.--------------------------------------------------------- 

Assim, face ao exposto, o júri deliberou, por unanimidade, o seguinte:- 

a)  Tornar definitivo o relatório preliminar oportunamente elaborado, 

datado do pretérito dia 25 de novembro de 2020 e devidamente notificado 

aos interessados;------------------------- ------------------------- 

b)  Neste contexto, propor a adjudicação ao concorrente “Aqualevel 

Unipessoal, Lda.”, pelo valor de 1 691 063,31€ ( um milhão seiscentos 

e noventa e um mil e sessenta e três euros e trinta e um cêntimos), 

nos termos da proposta apresentada;---------------------------------- 

c)  Que seja aprovada a minuta do contrato em anexo, nos termos do 

disposto no artigo 98º do Código dos Contratos Públicos;------------- 

d)   Nos termos do disposto no artigo 290.º- A do CCP, que seja 

designado como gestor do contrato, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução deste, o técnico superior, Eng.º Paulo 

Branco.------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório final, o 

qual vai ser assinado pelos membros do júri.------------------------- 

     Chaves, 23 de dezembro de 2020--------------------------------------- 

O Júri do Procedimento---------------------------------------------- 

O Presidente--------------------------------------------------------

Delmar Fernandes----------------------------------------------------

Luis Braz-----------------------------------------------------------

Eva Moura Castro------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A GESTÃO DA 

EFICIÊNCIA HÍDRICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ÁREA DO 

MUNICÍPIO DE CHAVES – ZONA ABASTECIDA EM ALTA” --------------------- 

No dia …… de …………… de 20….., celebram o presente contrato de “prestação 

de serviços para a gestão da eficiência hídrica no sistema de 

abastecimento de água da área do Município de Chaves – zona abastecida 

em alta”, pelo preço total de € 1 691.063,31 (um milhão, seiscentos e 

noventa e um mil, sessenta e três euros e trinta e um cêntimos) 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente 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. ----------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, AQUALEVEL, UNIPESSOAL, LDA., Pessoa Coletiva 

n.º ……………….., com sede na …………………………., com o mesmo número de matrícula 

na Conservatória do Registo Comercial de ………….., com o capital social 

de ………………… euros, neste ato legalmente representada por …………………………………, 

titular do cartão de cidadão n.º …………….., válido até ……………., na 

qualidade de representante legal, conforme …………………, documento que fica 

arquivada junto ao processo. ---------------------------------------- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

O presente contrato tem por objeto o estudo e implementação de medidas 

conducentes à redução do volume de água não faturada no sistema de 

abastecimento de água da área do Município de Chaves – zona abastecida 

em alta, de acordo com o disposto no n.º 5, do capítulo II, do caderno 

de encargos, documento que dele faz parte integrante, com o objetivo 

de aumentar a eficiência na utilização final do mesmo. -------------- 

Cláusula 2.ª ------------------------------------------------------- 
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Prazo e ritmo de execução do contrato ------------------------------ 

O presente contrato terá a duração de 5 (cinco) anos a contar da data 

de obtenção de visto do Tribunal de Contas e será executado em 

consonância com o disposto no n.º 6, do Capítulo II, do caderno de 

encargos que o integra. -------------------------------------------- 

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

Preço e pagamentos ao segundo contratante -------------------------- 

1. O valor total do presente contrato é de € 1 691.063,31 (um milhão, 

seiscentos e noventa e um mil, sessenta e três euros e trinta e um 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

2. O montante indicado no ponto anterior é referente, conforme disposto 

no n.º 7, do Capítulo II, do caderno de encargos, às seguintes duas 

componentes: ------------------------------------------------------- 

• Componente variável função de trabalhos realizados (CV1): € 

527.532,00 (quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e trinta e dois 

euros; ------------------------------------------------------------- 

• Componente variável função de eficiência (CV2): € 1.163.531,31 (um 

milhão, cento e sessenta e três mil, quinhentos e trinta e um euros e 

trinta e um cêntimos). ---------------------------------------------- 

3. O pagamento dos encargos ao segundo contratante, será efetuado nos 

termos do descrito no n.º 30, do capítulo VII, do caderno de encargos.  

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

Poupança mínima garantida e pagamentos ao primeiro contratante ----- 

1. Com a assinatura do presente contrato o primeiro contratante tem 

direito à Poupança Anual Mínima Garantida, assumida na proposta do 

segundo contratante, e calculada de acordo com o disposto no anexo VI, 

do caderno de encargos. --------------------------------------------- 

2. Em cada ano, caso as medidas de eficiência hídrica implementadas 

pelo segundo contratante correspondam a uma redução da Água Não 

Faturada que não atinge a Poupança Anual Mínima Garantida, o segundo 

contratante fica obrigado a pagar ao primeiro contratante o valor 

necessário até este a obter. --------------------------------------- 

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

Mora no pagamento -------------------------------------------------- 

Em caso de atraso das obrigações de pagamento, a parte não faltosa tem 

direito aos juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legalmente 

fixada para o efeito, pelo período correspondente à mora. ----------- 

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

Condições financeiras do contrato ---------------------------------- 

Para efeitos do presente contrato, os valores serão revistos 

anualmente através da aplicação do Índice de Preços no Consumidor no 

Continente sem Habitação, com cálculo a partir do Índice de Preços no 

Consumidor no Continente sem Habitação de Referência, mas apenas após 

passado, no mínimo, um ano da vigência do mesmo e caso haja uma 

variação superior a 1%. -------------------------------------------- 

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

Obrigações principais do segundo contratante ----------------------- 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas no presente contrato, na 

legislação aplicável e no caderno de encargos, que faz parte integrante 

do presente contrato, constituem obrigações principais do segundo 

contratante as seguintes prestações: -------------------------------- 

a) Elaboração do Plano Geral de Implementação de Medidas de Eficiência, 

que deverá ser apresentado, ao primeiro contratante, no prazo de 6 

(seis) meses a contar da data do visto do Tribunal de Contas; ------- 

b) Executar as obras previstas no plano mencionado no ponto anterior;  

c) Desenvolver as atividades inerentes ao plano de pesquisa ativa de 

fugas e roturas; --------------------------------------------------- 
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d) Desenvolver as atividades inerentes ao plano de deteção de consumos 

ilícitos; ---------------------------------------------------------- 

e) Executar plano de substituição de contadores, aprovado pelo 

primeiro contratante; ---------------------------------------------- 

f) Utilizar todos os meios humanos, materiais e técnicos que sejam 

necessários e adequados ao cumprimento das suas obrigações; -------- 

g) Apresentar, anualmente, relatórios de medição e verificação, nos 

termos do caderno de encargos; ------------------------------------- 

h) Comunicar ao primeiro contratante qualquer circunstância que possa 

condicionar a normal execução do presente contrato; ----------------- 

i) Pagar a quantia necessária ao primeiro contratante para assegurar 

a este a Poupança Anual Mínima Garantida, nos anos em que eventualmente 

não atingiu os objetivos mínimos comprometidos. --------------------- 

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

Obrigações principais do primeiro contratante ---------------------- 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas no presente contrato, na 

legislação aplicável e no caderno de encargos, que faz parte integrante 

do presente contrato, constituem obrigações principais do segundo 

contratante as seguintes prestações: -------------------------------- 

a) Aprovação do Plano Geral de Implementação de Medidas de Eficiência 

no prazo de 10 (dez) dias, após ser apresentado pelo segundo 

contratante; ------------------------------------------------------- 

b) Acompanhar os trabalhos previstos no plano mencionado no ponto 

anterior; ---------------------------------------------------------- 

c) Executar a implementação das Zonas de Medição e Controlo previstas 

no projeto “Chaves+Eficiente”; --------------------------- 

d) Executar os trabalhos de reparação de fugas detetadas; ---------- 

e) Anular as ligações ilícitas detetadas; -------------------------- 

f) Assegurar o acesso do segundo contratante aos caudalímetros usados 

na quantificação da água entrada (quer seja comprada ou produzida pelo 

segundo contratante) e a obrigação de providenciar para que sejam 

cumpridas, nesses equipamentos, as melhores práticas relacionadas com 

a conformidade metrológica dos mesmos, em particular as recomendações 

da ERSAR sobre a matéria; ------------------------------------------- 

g) Obtenção de todas as licenças, autorizações, registos, certificados 

e credenciações necessárias ao exercício das suas atividades 

integradas no objeto do presente contrato ou com este, relacionadas;  

h) Utilização de todos os meios humanos, materiais e técnicos que 

sejam necessários e adequados ao cumprimento das suas obrigações; -- 

i) Aprovar, no praxo de 5 (cinco) dias após a sua apresentação, os 

relatórios de medição e verificação, elaborados pelo segundo 

contratante; ------------------------------------------------------- 

j) Comunicar ao segundo contratante qualquer circunstância que possa 

condicionar a normal execução do presente contrato; ---------------- 

k) Pagar as componentes da remuneração, de acordo com a proposta do 

segundo contratante, à qual acrescerá IVA à taxa legal em vigor. --- 

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

Cessão da posição contratual pelo segundo contratante -------------- 

1. A cessão da posição contratual do segundo contratante carece de 

autorização do primeiro contratante. ------------------------------- 

2. A autorização da cessão da posição contratual prevista no número 

anterior depende da prévia apresentação dos documentos de habilitação 

relativos ao potencial cessionário exigidos ao segundo contratante no 

presente contrato. -------------------------------------------------- 

3. Para efeitos da autorização da cessão da posição contratual, o 

segundo contratante deve apresentar ao primeiro contratante uma 
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proposta fundamentada e instruída com os documentos referidos no 

número anterior. --------------------------------------------------- 

4. O primeiro contratante deve pronunciar-se sobre a proposta do 

segundo contratante no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da 

respetiva apresentação, desde que regulamente instruída. ----------- 

5. O decurso do prazo previsto no número anterior, sem que o primeiro 

contratante tenha emitido decisão sobre o pedido formulado, equivale 

ao seu indeferimento. ----------------------------------------------- 

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

Cessão da posição contratual pelo primeiro contratante ------------- 

A cessão da posição contratual pelo primeiro contratante depende de 

autorização do segundo contratante, a qual só pode ser recusada quando 

haja fundado receio de que a cessão evolva um aumento do risco de 

incumprimento das obrigações pelo primeiro contratante ou a diminuição 

das garantias do segundo contratante. ------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

Subcontratação ----------------------------------------------------- 

O segundo contratante pode recorrer à prestação de serviços por 

terceiras entidades para a execução de atividades objeto do presente 

contrato, nos termos do n.º 36, do capítulo VII, do caderno de 

encargos, documento que faz parte integrante do presente contrato. - 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

Sanções pecuniárias contratuais por incumprimento do segundo 

contratante -------------------------------------------------------- 

1. Sem prejuízo da possibilidade de resolução do presente contrato 

pelo primeiro contratante, nos casos e nos termos previstos no 

presente, no caderno de encargos e na lei, o primeiro contratante, 

quando aplicável, pode impor as sanções pecuniárias contratuais ao 

segundo contratante, pelo não cumprimento ou pelo cumprimento 

defeituoso da seguinte obrigação contratual: ----------------------- 

- Decorrido o prazo máximo para a implementação de cada medida de 

melhoria da eficiência prevista, sem que a mesma seja efetuada, o 

primeiro contratante poderá aplicar uma penalidade igual a 0,1% do 

valor correspondente da medida em atraso, por cada dia de atraso, 

desde a data do incumprimento até à data em que a ocorrência for 

corrigida. --------------------------------------------------------- 

2. A aplicação de sanções pecuniárias contratuais é sempre precedida 

de audiência prévia dos interessados. ------------------------------ 

3. Após a verificação de uma situação de incumprimento dos requisitos 

de serviço, o primeiro contratante deve notificar o segundo 

contratante, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início da 

ocorrência que gerou o incumprimento, solicitando a apresentação de 

um plano de correção. ----------------------------------------------- 

4. O segundo contratante deve apresentar um plano de correção, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias, para aprovação do primeiro contratante, 

que se pronunciará no prazo de 5 (cinco) dias. ---------------------- 

5. Nos casos de não aprovação do plano de correção pelo primeiro 

contratante por motivo de insuficiência ou desadequação do mesmo, deve 

este elaborar o plano de correção e notifica-lo ao primeiro 

contratante. ------------------------------------------------------- 

6. Após aprovação ou notificação do plano de correção, nos termos dos 

números anteriores, o segundo contratante obriga-se a cumprir o plano 

de correção nos termos e prazos aí descritos. ----------------------- 

7. Em caso de incumprimento do plano de correção pelo segundo 

contratante, o primeiro contratante executa as correções necessárias 

constantes do plano, descontando os respetivos custos à remuneração 

mensal a pagar ao segundo contratante. ----------------------------- 
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8. No caso de incumprimento do pagamento das sanções contratuais 

pecuniárias, nos termos do presente ponto, pode o primeiro contratante 

acionar a caução. --------------------------------------------------- 

9. O disposto nos números anteriores não isente o primeiro contratante 

da responsabilidade criminal, contraordenacional e civil a que 

eventualmente haja lugar, nem exclui a fiscalização, controlo e poder 

sancionatório de outras entidades que decorra da lei ou de regulamento, 

nem tão pouco prejudica a possibilidade de sequestro ou resolução do 

presente contrato. -------------------------------------------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------ 

Força maior -------------------------------------------------------- 

1. Consideram-se casos de força maior as circunstâncias que 

impossibilitem o cumprimento das obrigações emergentes do presente 

contrato, alheias à vontade das partes, que estas não pudessem conhecer 

ou prever à data de produção de efeitos do presente contrato e cujo 

efeito não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. ---- 

2. Podem constituir força maior, no caso de se verificarem os 

pressupostos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, desastres nucleares, 

greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou 

terrorismo e motins. ----------------------------------------------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: --------------------- 

a) Os riscos próprios do presente contrato, incluindo furtos, 

perecimentos e deteriorações de bens; ------------------------------ 

b) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham;- 

c) Greves ou conflitos laborais limitados ao segundo contratante ou a 

grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou 

grupos de sociedades dos seus subcontratados; ----------------------- 

d) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; -- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; -------- 

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros; -------- 

g) Quaisquer avarias, designadamente técnicas ou mecânicas do 

equipamento do segundo contratante. -------------------------------- 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser comunicada à outra parte, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo a parte que a invoca indicar as obrigações emergentes 

do contrato cujo cumprimento, no seu entender, se encontra impedido 

ou dificultado por força de tal ocorrência, e as medidas que pretende 

pôr em prática a fim de mitigar o impacto da referida situação e os 

respetivos prazos e custos. ----------------------------------------- 

5. Quando uma das partes não aceite por escrito que certa ocorrência 

invocada pela outra constitua força maior, cabe a esta fazer prova dos 

respetivos pressupostos. -------------------------------------------- 

6. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a verificação de uma 

situação de força maior tem por efeito exonerar o segundo contratante 

da responsabilidade pelo incumprimento das obrigações contratuais 

afetadas, incluindo as obrigações de resultado quanto ao aumento de 

eficiência contratualizado e as contrapartidas de economias garantidas 

para o primeiro contratante, na estrita medida em que o respetivo 

cumprimento, pontual e atempado, tenha sido efetivamente impedido, 

pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento 

resultante da força maior. ------------------------------------------ 



                                                                F. 105 

                                                                  _____________________ 

 
7. Nos casos de suspensão das obrigações contratuais por motivos de 

força maior, o valor anual das economias deverá ser corrigido segundo 

critérios de equidade. ---------------------------------------------- 

8. O primeiro contratante pode resolver o contrato nos casos em que a 

impossibilidade de cumprimento do mesmo se torne definitiva ou a 

suspensão do cumprimento das obrigações, por motivos de força maior, 

se torne excessivamente onerosa para o primeiro contratante.-------- 

9. Perante uma ocorrência de um evento de força maior, as partes 

decidem, por acordo, se há lugar à correção prevista no n.º 7, da 

presente cláusula ou à resolução do contrato. ---------------------- 

10.Verificando-se a resolução do contrato, o primeiro contratante 

assumirá os direitos e obrigações dele emergentes, exceto os relativos 

a incumprimentos verificados antes da ocorrência do evento de força 

maior. ------------------------------------------------------------- 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------ 

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------ 

Para garantia da execução deste contrato o segundo contratante presta 

a favor do primeiro contratante …………… , no valor de € ………………., emitida 

em ……………., correspondendo a 5% do valor do presente contrato. ------- 

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 deliberação do ………………………., de dia ……………………., com a função de 

acompanhar permanentemente a execução do contrato. -------------- 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------ 

Resolução por parte do primeiro contratante ------------------------ 

1. O primeiro contratante pode resolver o presente contrato em casos 

de violação grave, não sanada ou não sanável, das obrigações 

decorrentes deste, por parte do segundo contratante. --------------- 

2. O primeiro contratante pode resolver o contrato, para além das 

situações previstas nos artigos 333.º a 335.º, do Código dos Contratos 

Públicos, nos seguintes casos: -------------------------------------- 

a) Atraso na implementação da totalidade das medidas de melhoria da 

eficiência previstas no Plano Geral de Implementação de Medidas de 

Eficiência (PGIME) por período superior a 90 (noventa) dias; ------- 

b) Violação reiterada ou continuada de qualquer das obrigações que lhe 

incumbem no âmbito do contrato; -------------------------------- 

c) Caso tenha início um processo de falência, insolvência ou com fins 

analógicos, relativamente ao segundo contratante; ------------- 

d) Verificação dos pressupostos da força maior, desde que a mesma 

inviabiliza o cumprimento total ou parcial do contrato ou implique, 

comprovadamente, um atraso no respetivo cumprimento, superior a 6 

(seis) meses. ------------------------------------------------------ 

3. A resolução contratual é sempre precedida de audiência prévia dos 

interessados. ------------------------------------------------------ 

4. A resolução do contrato pelo primeiro contratante exerce-se 

mediante declaração escrita dirigida ao segundo contratante, com a 

indicação do fundamento da resolução, produzindo efeitos 30 (trinta) 

dias após a receção dessa declaração. ------------------------------ 

5. A resolução do contrato pelo primeiro contratante não determina a 

repetição das prestações já realizadas pelo segundo contratante, 

cessando, porém, todas as obrigações previstas no contrato, com 

exceção das obrigações respeitantes à garantia técnica. ------------ 

6. Em caso de resolução do contrato pelo primeiro contratante por 

facto imputável ao segundo contratante, este fica obrigado ao 
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pagamento necessário para nesse ano o primeiro contratante obter a 

poupança mínima garantida. ----------------------------------------- 

7. A indeminização deve ser paga pelo segundo contratante no prazo de 

30 (trinta) dias após a notificação para esse efeito, sem prejuízo da 

possibilidade de execução da caução de bom e pontual cumprimento. --- 

8. O disposto na presente cláusula não prejudica a aplicação de 

quaisquer penalidades que se mostrem devidas. ---------------------- 

9. A resolução do contrato pelo primeiro contratante determina a 

reversão de todos os bens afetos ao contrato. ---------------------- 

Cláusula 17.ª ------------------------------------------------------ 

Resolução por parte do segundo contratante ------------------------- 

1. O segundo contratante pode resolver o contrato nos termos e pela 

forma previstos no artigo 332.º do Código dos Contratos Públicos. -- 

2. A resolução do contrato nos termos do número anterior não determina 

a repetição das prestações já realizadas pelo segundo contratante, 

cessando, porém, todas as suas obrigações previstas no presente 

contrato, com exceção das obrigações respeitantes à garantia. ------- 

Cláusula 18.ª ------------------------------------------------------ 

Cobertura por seguros ---------------------------------------------- 

1. O segundo contratante é obrigado a contratar um seguro de 

responsabilidade civil que garanta a cobertura dos riscos e danos 

direta ou indiretamente emergentes da sua atuação. ----------------- 

2. O segundo contratante obriga-se a efetuar o seguro de pessoal afeto 

à prestação dos serviços objeto do presente contrato, em conformidade 

com o, a seguir, disposto: ------------------------------------------ 

a) As apólices de seguro cobrirão acidentes de trabalho e doenças 

profissionais constando delas uma cláusula pela qual a entidade 

seguradora se compromete a mantê-las válidas até à conclusão deste 

contrato de prestação de serviços; --------------------------------- 

b) As condições estabelecidas no número anterior abrangem igualmente 

o pessoal subcontratado que eventualmente trabalhe na prestação de 

serviços objeto do presente contrato, bem como os eventuais 

consultores que venham a colaborar, mesmo que em tempo restrito, 

respondendo ao segundo contratante pela observância de tais condições 

perante o primeiro contratante; ------------------------------------- 

c) Os encargos referentes aos seguros impostos por este contrato, bem 

como qualquer dedução efetuada pela Seguradora a título de franquia, 

em caso de sinistro indemnizável, serão por conta do segundo 

contratante. ------------------------------------------------------- 

3. Para efeitos do disposto no número anterior, o segundo contratante 

deve entregar ao primeiro, na data de celebração do presente contrato, 

os comprovativos da contratação dos referidos seguros. -------------- 

4. Constitui estrita obrigação do segundo contratante a manutenção em 

vigor das apólices, nomeadamente através do pagamento atempado dos 

respetivos prémios, pelo valor que lhe seja cobrado pelas seguradoras.  

Cláusula 19.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 ulteriores 

alterações, e restante legislação aplicável. ------------------------ 

Cláusula 20.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 limitado por prévia qualificação, 

relativo ao presente contrato foi autorizado por ……………………, de ………….. 
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3. A prestação de serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por ………………………….., de ………………………….., tendo simultaneamente sido aprovada 

a 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. A repartição da despesa, com projeção plurianual, inerente ao 

presente contrato, encontra-se acautelada …………… …….., de …………………………. 

6. O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 

um dos contratantes. ------------------------------------------------ 

7. Foram apresentados pelo segundo contratante, entre outros: ……………. 

Pelo Primeiro Contratante, ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------- 

Contrato registado sob o n.º           /2021 ------------------------ 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS 

DE 2021.01.18. ------------------------------------------------------ 

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 

2021.01.18. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. CONCURSO PÚBLICO Nº6/UCP/2020 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS/BENS DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E AVAC PARA A EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO AVISO NORTE-03-2017-

42 “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL” – DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE. – 

RELATÓRIO FINAL. INFORMAÇÃO Nº3/UCP/2021- --------------------------- 

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 31 de agosto de 2020, 

autorizou a abertura de um procedimento por concurso público para 

aquisição dos bens identificados em epígrafe; ----------------------- 

- Considerando que, no dia 8 de janeiro de 2021, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar 

no qual propôs a adjudicação provisória, do lote 1 (Fornecimento e 

instalação de equipamentos de instalações mecânicas de AVAC, nos 

edifícios Polis, Biblioteca, Casa dos Magistrados I, Casa dos 

Magistrados II, da Câmara Municipal e Paço dos Duques de Bragança), à 

empresa “Openline Facility Services, S.A.”, pelo valor de 211.551,76€ 

(duzentos e onze mil, quinhentos e cinquenta e um euros e setenta e 

seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e do lote 2 

(Fornecimento e instalação de equipamentos de instalações mecânicas 

(grupos de bombagem) e instalação solar para produção de AQS nas 

piscinas municipais – Quinta do rebentão), à empresa “Openline 
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Facility Services, S.A.”, pelo valor de 38.148,61€ (trinta e oito mil, 

cento e quarenta e oito euros e sessenta e um cêntimos), acrescidos 

de Iva à taxa legal em vigor; --------------------------------------- 

- 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 

–, o concorrente “Visacasa – Serviços de Assistência e Manutenção 

Global, S.A.” veio pronunciar-se em sede de audiência prévia quanto 

ao sentido de decisão plasmado no relatório preliminar; ------------- 

- Considerando que, após análise detalhada das alegações apresentadas 

pela empresa “Visacasa – Serviços de Assistência e Manutenção Global, 

S.A.”, o júri, deliberou, julgar improcedentes todas as alegações 

apresentadas pelo referido concorrente, não sendo as mesmas 

suscetíveis de alterar o sentido de adjudicação perfilhado no 

relatório preliminar; ----------------------------------------------- 

- 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) Que sejam aprovadas as minutas dos contratos em anexo, nos termos 

do disposto no n.º1 do artigo 98.º do CCP; -------------------------- 

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 Técnico Superior, Eng.º José Figueiredo. ---------- 

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

Chaves, 18 de janeiro de 2021 --------------------------------------- 

A Chefe da Unidade de Contratação Pública --------------------------- 

Em anexo: Relatório final ------------------------------------------- 

Minutas dos contratos ----------------------------------------------- 

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

CONCURSO PÚBLICO N.º6/UCP/2020 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS/BENS DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E AVAC PARA A EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO AVISO NORTE-03-2017-

42 - “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL” – DO PROGRAMA OPERACIONAL-REGIONAL DO NORTE. --- 

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

No dia 18 do mês de janeiro de 2021, pelas 10h00, na Divisão de 

Administração Geral, reuniu o Júri, designado para o concurso 

supramencionado, constituído pelos seguintes membros: --------------- 

- Presidente: Dr.ª Carla Negreiro, Chefe da Divisão de Administração 

Geral; ------------------------------------------------------------- 

- 1.º Vogal: Eng.º José Luís de Figueiredo Araújo; ------------------ 

- 2.º Vogal: Arq.º Paulo Roxo, Técnico Superior; -------------------- 

com o fim apreciar as alegações apresentadas em sede de Audiência 

Prévia dos interessados, nos termos do disposto no artigo 123º do CCP, 

pelo concorrente “Visacasa – Serviços de Assistência Técnica e 

Manutenção Global, S.A.” que deu entrada através da plataforma 

eletrónica no prazo legalmente disponível para o efeito. ------------ 

1 – Das alegações da empresa VISACASA, S.A. ------------------------- 
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Em traços gerais, na exposição proferida pela empresa “VISACASA, 

S.A.”, esta, no sentido de contrariar a ordenação das propostas, na 

fase de análise das mesmas, vem propor que a sua proposta, classificada 

em 2.ª posição, em sede de análise de propostas, seja ordenada na 

primeira posição (Lote 1). ------------------------------------------ 

E em consequência que seja corrigido o relatório preliminar. -------- 

E, para prova positiva de tais factos, a exponente apresenta os 

seguintes motivos: -------------------------------------------------- 

i) A agora exponente considera a proposta classificada na 1.ª 

posição, está ferida de legalidade, por não cumprimento do disposto 

na alínea c), do n.º1, do Artigo 11.º, do Programa de procedimento 

(PP), o que motivaria a sua exclusão do concurso. ------------------- 

2 – Da apreciação das alegações, por parte do júri ------------------ 

2.1 Da exclusão por falta de documentos e ou violação de parâmetros 

base, termos ou condições não submetidos à concorrência (Lote 1), 

i) O programa de procedimento (PP), sugere a indicação dos seguintes 

elementos: --------------------------------------------------------- 

a) Preço unitário, de acordo com os mapas os mapas das quantidades; 

b) Preço total por lote; ----------------------------------------- 

c) Especificações técnicas do equipamento/bens; ------------------ 

d) Prazo de execução. -------------------------------------------- 

Conforme o teor do clausulado do Programa de Procedimento que deve 

indicar apresentar os elementos em crise, acresce que a empresa 

“OPENLINE”, compromete-se conforme o descrito na “Memória Descritiva” 

Ponto - 1.9 - Substituição/Instalação de Equipamentos –a instalar os 

equipamentos, cumprindo na integra com as especificações técnicas 

recomendadas para cada edifício. ------------------------------------     

ii) Relativamente ao Ponto 10, da reclamação da empresa VISACASA, 

S.A., no qual refere que é entendimento de peticionária, que deveriam 

ser entregues as fichas técnicas dos equipamentos a fornecer, para 

avaliar da conformidade dos mesmos, neste sentido, cabe informar que 

o previsto no referido Artigo  11.º do Caderno de Encargos do 

Procedimento, no qual prevê a obrigatoriedade de garantir o 

fornecimento e instalação dos bens, conforme Cláusulas Técnicas e nos 

Mapas de Medições, neste sentido, verifica-se que a proposta da empresa 

OPENLINE, S.A., prevê o fornecimento e instalação dos bens conforme o 

procedimento concursal, bem como refere na Memória anexa à proposta, 

do comprometimento de fornecer e instalar os equipamentos, cumprindo 

na integra todas as especificações técnicas decorrentes de cada 

equipamento e edifício, conforme o Caderno de Encargos. ------------- 

2.2 Atento o exposto no ponto 2.1, não se verifica qualquer situação 

de incumprimento do CE, especialmente nos termos da alínea b) do no 2 

do artigo 70.º do CCP ex vi a previsão constante na alínea o) do nº 2 

do artigo 146º do CCP, ao invés das alegações apresentadas pelo 

concorrente “VISACASA, S.A.”. --------------------------------------- 

3 – Conclusão ------------------------------------------------------- 

Consideram-se improcedentes as alegações do concorrente “VISACASA, 

S.A.”, já que as alegações aduzidas não consubstanciam qualquer 

situação de incumprimento do CE, especialmente nos termos da alínea 

b) do no 2 do artigo 70.º do CCP ex vi a previsão constante na alínea 

o) do nº 2 do artigo 146º do CCP,  ou ainda qualquer erro grosseiro 

suscetível de determinar a exclusão do concorrente OPENLINE, S.A, 

tendo em consideração que tais aspetos não se traduzem na equivocidade 

ou falta de clareza da proposta impossibilitando a sua avaliação para 

efeitos de aplicação do critério de adjudicação, neste caso, o do mais 

baixo preço. -------------------------------------------------------- 

4 – Da deliberação do Júri ------------------------------------------ 
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Face ao exposto, o júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ------ 

a) Julgar improcedentes as alegações apresentadas pelo concorrente 

“VISACASA, S.A..” em virtude da mesma não ser suscetível de justificar 

a alteração do sentido de decisão anteriormente expresso no relatório 

preliminar. -------------------------------------------------------- 

b) Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, o sentido de 

adjudicação exposto no relatório preliminar – “Lote 1 (Fornecimento e 

instalação de equipamentos de instalações mecânicas de AVAC, nos 

edifícios Polis, Biblioteca, Casa dos Magistrados I, Casa dos 

Magistrados II, da Câmara Municipal e Paço dos Duques de Bragança) à 

empresa “Openline Facility Services, S.A.”, pelo valor € 211.551,76 

(duzentos e onze mil, quinhentos e cinquenta e um euros e setenta e 

seis cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, com um prazo 

de execução de 120 dias, remetendo-se o mesmo – Relatório Final – à 

entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

c) Propor, nos termos do disposto no nº1 do artigo 73º do CCP, a 

adjudicação do lote 2 (Fornecimento e instalação de equipamentos de 

instalações mecânicas (grupos de bombagem) e instalação solar para 

produção de AQS nas piscinas municipais – Quinta do Rebentão) à empresa 

“Openline Facility Services, S.A.”, pelo valor de € 38.148,61 (trinta 

e oito mil, cento e quarenta e oito euros e sessenta e um cêntimos), 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, do fornecimento em causa, nos 

termos da proposta apresentada. ------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri. --------------------------------- 

Chaves, 18 de janeiro de 2021. -------------------------------------- 

Anexo I – Lista de concorrentes  ----------------------------------- 

Anexo II – Ordenação das propostas ---------------------------------- 

Anexo III – Exposição da empresa Visacasa, S.A. --------------------- 

O Júri do Procedimento ---------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

Carla Negreiro Dr.ª ------------------------------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

José Figueiredo, Eng.º ---------------------------------------------- 

Paulo Roxo, Arqt.º -------------------------------------------------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

Lista de Concorrentes ----------------------------------------------- 
 

Lote 1 – Fornecimento e instalação de equipamentos de instalações mecânicas de AVAC, nos edifícios 

Polis, Biblioteca, Casa dos Magistrados I, Casa dos Magistrados II, da Câmara Municipal e Paço 

dos Duques de Bragança 

 

Concorrente Preço total Prazo de execução 

Visacasa – Serviços de Assistência e Manutenção 

Global, S.A. 
220.650,00€ 120 Dias 

Alexandre Barbosa Borges, S.A. 253.051,06€ 120 Dias 

SGCoin, S.A. 232.950,00€ 120 Dias 

RBT – Construção, S.A. 235.675,52€ 120 Dias 

Openline Facility Services, S.A. 211.551,76€ 120 Dias 

Pinto & Cruz – Instalações e Manutenção, S.A. 248.650,00€ 120 Dias 

Arciteg – Instalação de Equipamentos de Climatização, 

Unipessoal, Lda. 
236.179,32€ 120 Dias 
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Cisec – Soluções Técnicas de Engenharia e Serviços, 

S.A. 
250.984,90€ 120 Dias 

Climave – Equipamentos Electromecânicas, Lda. 264.998,52€ 120 Dias 

Politérmica – Engenharia, Lda. 257.330,03€ 120 Dias 

Anteros – Emp, Soc. Const. e Obras Públicas, S.A. 258.040,00€ 120 Dias 

Alfibraga – Instalações Mecânicas, Lda. 244.616,91€ 120 Dias 

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

Lote 2 – Fornecimento e instalação de equipamentos de instalações mecânicas (grupos de bombagem) 

e instalação solar para produção de AQS nas piscinas municipais – Quinta do Rebentão 

 

Concorrente Preço total Prazo de execução 

P.E.E.I.E – Proj, Exe e Expl. Inst. Eléct, Lda. 39.939,00€ 120 Dias 

RBT – Construção, S.A 40.643,36€ 120 Dias 

Openline Facility Services, S.A. 38.148,61€ 120 Dias 

Anteros – Emp, Soc. Const. e Obras Públicas, S.A. 41.860,00€ 120 Dias 

KPM Serviços de Engenharia 40.314,12€ 120 Dias 

Alfibraga – Instalações Mecânicas, Lda. 39.138,84€ 120 Dias 

 

ANEXO II ------------------------------------------------------------ 

Ordenação das Propostas --------------------------------------------- 
  

Lote 1 – Fornecimento e instalação de equipamentos de instalações mecânicas de AVAC, nos 

edifícios Polis, Biblioteca, Casa dos Magistrados I, Casa dos Magistrados II, da Câmara 

Municipal e Paço dos Duques de Bragança 

 

Pos. Concorrente Preço total Prazo de execução 

1 Openline Facility Services, S.A. 211.551,76€ 120 Dias 

2 
Visacasa – Serviços de Assistência e Manutenção 

Global, S.A. 
220.650,00€ 120 Dias 

3 SGCoin, S.A. 232.950,00€ 120 Dias 

4 RBT – Construção, S.A. 235.675,52€ 120 Dias 

5 
Arciteg – Instalação de Equipamentos de Climatização, 

Unipessoal, Lda. 
236.179,32€ 120 Dias 

6 Alfibraga – Instalações Mecânicas, Lda. 244.616,91€ 120 Dias 

7 Pinto & Cruz – Instalações e Manutenção, S.A. 248.650,00€ 120 Dias 

8 
Cisec – Soluções Técnicas de Engenharia e Serviços, 

S.A. 
250.984,90€ 120 Dias 

9 Alexandre Barbosa Borges, S.A. 253.051,06€ 120 Dias 
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10 Politérmica – Engenharia, Lda. 257.330,03€ 120 Dias 

11 Anteros – Emp, Soc. Const. e Obras Públicas, S.A. 258.040,00€ 120 Dias 

12 Climave – Equipamentos Electromecânicas, Lda. 264.998,52€ 120 Dias 

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

Lote 2 – Fornecimento e instalação de equipamentos de instalações mecânicas (grupos de 

bombagem) e instalação solar para produção de AQS nas piscinas municipais – Quinta do 

Rebentão 

 

Pos. Concorrente Preço total Prazo de execução 

1 Openline Facility Services, S.A. 38.148,61€ 120 Dias 

2 Alfibraga – Instalações Mecânicas, Lda. 39.138,84€ 120 Dias 

3 P.E.E.I.E – Proj, Exe e Expl. Inst. Eléct, Lda 39.939,00€ 120 Dias 

4 KPM Serviços de Engenharia 40.314,12€ 120 Dias 

5 RBT – Construção, S.A 40.643,36€ 120 Dias 

6 Anteros – Emp, Soc. Const. e Obras Públicas, S.A. 41.860,00€ 120 Dias 

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

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS 

DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E AVAC PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 

EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO AVISO NORTE-03-2017-42 “EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA NAS INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL” – DO 

PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE - LOTE 1 – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE AVAC, NOS 

EDIFÍCIOS POLIS, BIBLIOTECA, CASA DOS MAGISTRADOS I, CASA DOS 

MAGISTRADOS II, CÂMARA MUNICIPAL E PAÇOS DOS DUQUES DE BRAGANÇA. ---- 

No dia …… de …………… de 20….., celebram o presente contrato de 

“fornecimento e instalação de equipamentos de instalações mecânicas e 

AVAC, para eficiência energética de edifícios municipais - Polis, 

Biblioteca, Casa dos Magistrados I, Casa dos Magistrados II, Câmara 

Municipal e Paços dos Duques de Bragança -, no âmbito do Aviso Norte-

03-2017-42 “Eficiência Energéticas nas infraestruturas públicas da 

Administração Local” – do Programa Operacional do Norte, pelo preço 

total de € 211.551,76 (duzentos e onze mil, quinhentos e cinquenta e 

um euros e setenta e seis cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente 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. ----------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, OPENLINE FACILITY SERVICES, S. A., Pessoa 

Coletiva n.º ……………….., com sede na …………………………., com o mesmo número de 

matrícula na Conservatória do Registo Comercial de ………….., com o 

capital social de ………………… euros, neste ato legalmente representada por 

…………………………………, titular do cartão de cidadão n.º …………….., válido até 

……………., na qualidade de representante legal, conforme …………………, 

documento que fica arquivada junto ao processo. --------------------- 
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Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------- 

Objeto ------------------------------------------------------------- 

O presente contrato tem por objeto o fornecimento e instalação de 

equipamentos de instalações mecânicas de AVAC, para eficiência 

energética de edifícios municipais - Polis, Biblioteca, Casa dos 

Magistrados I, Casa dos Magistrados II, Câmara Municipal e Paços dos 

Duques de Bragança -, no âmbito do Aviso Norte-03-2017-42 “Eficiência 

Energéticas nas infraestruturas públicas da Administração Local” – do 

Programa Operacional do Norte. -------------------------------------- 

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

Locais de fornecimento e instalação --------------------------------- 

Os bens objeto do presente contrato devem ser fornecidos e instalados 

nos locais indicados pelo primeiro contratante, de acordo com o 

previsto no Caderno de Encargos – Cláusulas Técnicas, documento que 

dele faz parte integrante. ------------------------------------------ 

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

Prazo de execução --------------------------------------------------- 

Após a celebração do presente contrato, o segundo contratante terá 120 

(cento e vinte) dias para fornecer e instalar os bens nos edifícios 

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

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

Preço e condições de pagamento -------------------------------------- 

1. O valor total do presente contrato é de € 211.551,76 (duzentos e 

onze mil, quinhentos e cinquenta e um euros e setenta e seis cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

2. As quantias devidas pelo primeiro contratante devem ser pagas no 

prazo de 60 (sessenta) dias após a receção das respetivas faturas, as 

quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva. 

3. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida 

com a entrega e instalação dos bens objeto deste contrato e a 

assinatura do auto de receção respetivo. ---------------------------- 

4. Em caso de discordância por parte do primeiro contratante, quanto 

aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao segundo 

contratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o 

primeiro contratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessários 

ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. --------------------- 

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 2, as 

faturas serão pagas, preferencialmente, através de transferência 

bancária. ---------------------------------------------------------- 

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

Responsabilidades das partes ---------------------------------------- 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o primeiro 

contratante pode exigir do segundo o pagamento de uma pena pecuniária, 

de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos 

seguintes termos: --------------------------------------------------- 

a) Pelo incumprimento das datas e prazos previstos no Caderno de 

Encargos que integra o presente contrato, poderá ser aplicada uma 

penalidade calculada de acordo com a seguinte fórmula: P = V x A/500, 

em que P corresponde ao montante da penalidade, V é igual ao valor do 

fornecimento em atraso e A é o número de dias em atraso; ------------ 

b) Pelo incumprimento da conformidade e operacionalidade dos bens nos 

termos do artigo 19.º do Caderno de Encargos, até 10% do preço 

contratual; -------------------------------------------------------- 

c) Pelo incumprimento de qualquer das obrigações previstas no artigo 

17.º do Caderno de Encargos, até 10% do preço contratual. ----------- 
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2. Em caso de resolução do presente contrato por incumprimento do 

segundo contratante, pode exigir-lhe uma pena pecuniária de até 20% 

do preço contratual. ------------------------------------------------ 

3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são 

deduzidas as importâncias pagas pelo segundo contratante ao abrigo da 

alínea a) do n.º 1, relativamente ao bem objeto deste contrato cujo 

atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolução. ---------- 

4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o primeiro 

contratante tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua 

eventual reiteração, o grau de culpa do segundo contratante e as 

consequências do incumprimento. ------------------------------------- 

5. O primeiro contratante pode compensar os pagamentos devidos ao 

abrigo deste contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos do 

presente artigo. ---------------------------------------------------- 

6. As penas pecuniárias previstas no presente artigo não obstam a que 

o primeiro contratante exija uma indemnização pelo dano excedente. -- 

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

Obrigações principais do segundo contratante ------------------------ 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas no presente contrato, 

na legislação aplicável e no caderno de encargos, que faz parte 

integrante do presente contrato, constituem obrigações principais do 

segundo contratante as seguintes: ----------------------------------- 

a) Obrigação de garantir o fornecimento e a instalação dos bens objeto 

do contrato com todos os seus elementos, permitindo a sua total 

operacionalidade, de acordo com o definido nas Cláusulas Técnicas e 

nos Mapas de Quantidade do Caderno de Encargos, documento que dele faz 

parte integrante; --------------------------------------------------- 

b) Obrigação de garantir o fornecimento dos bens objeto do presente 

contrato devidamente certificados e homologados; -------------------- 

c) Obrigação de, imediatamente após a celebração deste contrato, 

reunir com técnicos da Divisão Serviços Municipais no sentido de se 

operacionalizar o fornecimento e instalação dos bens objeto do 

contrato, tendo em conta a sua natureza e o fim a que os mesmos se 

destinam; ---------------------------------------------------------- 

d) Obrigação de garantir o cumprimento das condições fixadas para a 

execução dos trabalhos; --------------------------------------------- 

e) Obrigação de garantir a entrega, as condições do fornecimento, a 

conformidade e operacionalidade, a inspeção e testes dos bens objeto 

do contrato, bem como, sujeitar-se à fiscalização pelos técnicos do 

primeiro contratante, e/ou outra(s) entidade(s) que estes designarem 

para o efeito; ------------------------------------------------------ 

f) Obrigação de prestar todas as informações solicitadas pelo primeiro 

contratante; ------------------------------------------------------- 

g) Obrigação de garantir a realização de todos os trabalhos referidos 

no Caderno de Encargos; --------------------------------------------- 

h) Obrigação de garantir a presença em reuniões de coordenação, sempre 

que solicitadas pelo primeiro contratante; -------------------------- 

i) Obrigação de garantir um serviço de apoio/ assistência técnica; -- 

j) A obrigação de garantir a garantia dos bens objeto do presente 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

k) A obrigação de garantia dos serviços identificados na sua proposta.  

2. A título acessório, o segundo contratante fica obrigado, 

designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais, 

informáticos e demais meios que sejam necessários e adequados ao 

fornecimento e instalação dos bens objeto deste contrato, bem como ao 

estabelecimento do sistema de organização indispensável à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo. -------------------------- 
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Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------- 

Forma de execução do contrato --------------------------------------- 

1. Para o acompanhamento da execução do contrato, o segundo contratante 

fica obrigado a manter, com uma periodicidade mensal, reuniões de 

coordenação com os representantes do primeiro contratante, das quais 

deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reunião.  

2. As reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma 

convocação escrita (que pode ser por via e-mail) por parte do primeiro 

contratante, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião.  

3. O segundo contratante fica também obrigado a apresentar ao primeiro 

contratante, com uma periodicidade mensal, um relatório com a evolução 

de todas as operações objeto dos serviços e com o cumprimento de todas 

as obrigações emergentes deste contrato. ---------------------------- 

4. No final da execução do contrato, o segundo contratante deve ainda 

elaborar um relatório final, discriminando os principais 

acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execução do 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

5. Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais 

documentos elaborados pelo segundo contratante devem ser integralmente 

redigidos em português. --------------------------------------------- 

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

Objeto e prazo do dever de sigilo ----------------------------------- 

1. O segundo contratante deve guardar sigilo sobre toda a informação 

e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa 

ao primeiro contratante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou 

em relação com a execução do contrato. ------------------------------ 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não 

podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo 

de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à 

execução deste contrato. -------------------------------------------- 

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação 

que fossem comprovadamente do domínio público à data da respetiva 

obtenção pelo segundo contratante ou que este seja legalmente obrigado 

a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de 

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas 

competentes. ------------------------------------------------------- 

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor indefinidamente, até 

autorização expressa do primeiro contratante, a contar do cumprimento 

ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição 

subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à 

proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou 

da confiança devidos às pessoas coletivas. -------------------------- 

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

Força maior --------------------------------------------------------- 

1. Não podem ser impostas penalidades ao segundo contratante, nem é 

havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações 

contratuais a cargo de quaisquer das partes que resulte de caso de 

força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitam a respetiva realização, alheias à vontade da parte 

afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração 

deste contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível 

contornar ou evitar. ------------------------------------------------ 

2. Podem constituir força maior, no caso de se verificarem os 

pressupostos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. --------- 
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3. Não constituem força maior, designadamente: ---------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham; - 

b) Greves ou conflitos laborais limitados ao às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados; ------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; -- 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; ---------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; --------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não 

devidas a sabotagem; ------------------------------------------------ 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. --------- 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser comunicada à outra parte. ---------------------- 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ------------ 

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

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------- 

Para garantia da execução deste contrato o segundo contratante presta 

a favor do primeiro contratante …………… , no valor de € ………………., emitida 

em ……………., correspondendo a 5% do valor do presente contrato. ------- 

Cláusula 11.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 deliberação do ………………………., de dia ……………………., com a função de 

acompanhar permanentemente a execução do contrato. ------------------ 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

Resolução por parte do primeiro contratante ------------------------- 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato 

previstas na lei, o primeiro contratante pode resolver o presente 

contrato, a título sancionatório, no caso de o segundo contratante 

violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe 

incumbam, designadamente nos seguintes casos: ----------------------- 

a) Atraso, total ou parcial, na entrega e instalação dos bens objeto 

do contrato; -------------------------------------------------------- 

b) Pelo incumprimento de qualquer das obrigações previstas no artigo 

13.º do Caderno de Encargos, que dele faz parte integrante; --------- 

c) Pelo incumprimento culposo ou cumprimento defeituoso por parte do 

cocontratante, o fornecimento pode ser a qualquer momento rescindido 

pelo primeiro contratante, por simples carta com aviso de receção, sem 

prejuízo das indemnizações que possam ser devidas pelos danos 

eventualmente causados; --------------------------------------------- 

d) Sempre que se verifique algum dos impedimentos previstos no artigo 

55.º do CCP, nomeadamente as situações previstas nas alíneas b), d), 

e) e i). ------------------------------------------------------------ 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se 

mediante declaração enviada ao segundo contratante. ----------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------- 

Resolução por parte do segundo contratante -------------------------- 
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1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, 

o segundo contratante pode resolver o contrato quando qualquer 

montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de seis meses, 

excluindo juros. ---------------------------------------------------- 

2. Nos casos previstos no n.º 1, o direito de resolução pode ser 

exercido mediante declaração enviada ao primeiro contratante, que 

produz efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se este 

último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos 

juros de mora a que houver lugar. ----------------------------------- 

3. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não 

determina a repetição das prestações já realizadas pelo segundo 

contratante, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo 

deste contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º 

do CCP. ------------------------------------------------------------- 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------- 

Subcontratação e cessão da posição contratual ----------------------- 

A subcontratação pelo segundo contratante e a cessão da posição 

contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, 

nos termos do CCP. -------------------------------------------------- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

Seguros ------------------------------------------------------------ 

1. O segundo contratante é responsável por todos e quaisquer riscos 

relativos à vida, à saúde e à integridade física das pessoas a seu 

cargo, bem como por todos os danos que possam inviabilizar ou 

prejudicar o fornecimento e instalação do objeto do presente contrato, 

devendo para isso recorrer à cobertura através de contratos de seguros 

dos seguintes riscos: ----------------------------------------------- 

• Responsabilidade Civil; ----------------------------------------- 

• A obrigação de indemnizar terceiros; ----------------------------- 

• Relativos à vida, à saúde e à integridade física das pessoas a seu 

cargo. ------------------------------------------------------------- 

2. O primeiro contratante pode, sempre que entender conveniente, 

exigir prova documental da celebração dos contratos de seguro 

referidos no número anterior, devendo o segundo contratante fornecê-

la dentro do prazo de 5 (cinco) dias. ------------------------------- 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------- 

Legislação aplicável ------------------------------------------------ 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato e nas restantes 

peças do procedimento aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro e ulteriores alterações, e restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 17.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 18.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 …………………………………, de …………………………….. ------------------ 

3. A prestação de serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por ………………………….., de ……………………………….., tendo simultaneamente sido 

aprovada a minuta do contrato. -------------------------------------- 
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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, entre outros:-------- 

Pelo Primeiro Contratante, ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------- 

Contrato registado sob o n.º           /2021-------------------------

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

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS 

DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E AVAC PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 

EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO AVISO NORTE-03-2017-42 “EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA NAS INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL” – DO 

PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE - LOTE 2 – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS (GRUPOS DE 

BOMBAGEM) E INSTALAÇÃO SOLOR PARA PRODUÇÃO DE AQS NAS PISCINAS 

MUNICIPAIS – QUINTA DO REBENTÃO ------------------------------------- 

No dia …… de …………… de 20….., celebram o presente contrato de 

“fornecimentos de instalações mecânicas (grupos de bombagem) e 

instalação solar para produção de AQS nas piscinas municipais – Quinta 

do Rebentão, para eficiência energética, no âmbito do Aviso Norte-03-

2017-42 “Eficiência Energéticas nas infraestruturas públicas da 

Administração Local” – do Programa Operacional do Norte, pelo preço 

total de € 38.148,61 (trinta e oito mil, cento e quarenta e oito euros 

e sessenta e um cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. -- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente 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. ----------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, OPENLINE FACILITY SERVICES, S. A., Pessoa 

Coletiva n.º ……………….., com sede na …………………………., com o mesmo número de 

matrícula na Conservatória do Registo Comercial de ………….., com o 

capital social de ………………… euros, neste ato legalmente representada por 

…………………………………, titular do cartão de cidadão n.º …………….., válido até 

……………., na qualidade de representante legal, conforme …………………, 

documento que fica arquivada junto ao processo. --------------------- 

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

Objeto ------------------------------------------------------------- 

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de instalações 

mecânicas (grupos de bombagem) e instalação solar para produção de AQS 

nas piscinas municipais – Quinta do Rebentão, para eficiência 

energética, no âmbito do Aviso Norte-03-2017-42 “Eficiência 

Energéticas nas infraestruturas públicas da Administração Local” – do 

Programa Operacional do Norte. -------------------------------------- 

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

Locais de fornecimento e instalação --------------------------------- 

Os bens objeto do presente contrato devem ser fornecidos e instalados 

nos locais indicados pelo primeiro contratante, de acordo com o 

previsto no Caderno de Encargos – Cláusulas Técnicas, documento que 

dele faz parte integrante. ------------------------------------------ 

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

Prazo de execução --------------------------------------------------- 
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Após a celebração do presente contrato, o segundo contratante terá 120 

(cento e vinte) dias para fornecer e instalar os bens nos edifícios 

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

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

Preço e condições de pagamento -------------------------------------- 

1. O valor total do presente contrato é de € 38.148,61 (trinta e oito 

mil, cento e quarenta e oito euros e sessenta e um cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

2. As quantias devidas pelo primeiro contratante devem ser pagas no 

prazo de 60 (sessenta) dias após a receção das respetivas faturas, as 

quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.  

3. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida 

com a entrega e instalação dos bens objeto deste contrato e a 

assinatura do auto de receção respetivo. ---------------------------- 

4. Em caso de discordância por parte do primeiro contratante, quanto 

aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao segundo 

contratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o 

primeiro contratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessários 

ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. --------------------- 

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 2, as 

faturas serão pagas, preferencialmente, através de transferência 

bancária. ---------------------------------------------------------- 

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

Responsabilidades das partes ---------------------------------------- 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o primeiro 

contratante pode exigir do segundo o pagamento de uma pena pecuniária, 

de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos 

seguintes termos: --------------------------------------------------- 

a) Pelo incumprimento das datas e prazos previstos no Caderno de 

Encargos que integra o presente contrato, poderá ser aplicada uma 

penalidade calculada de acordo com a seguinte fórmula: P = V x A/500, 

em que P corresponde ao montante da penalidade, V é igual ao valor do 

fornecimento em atraso e A é o número de dias em atraso; ------------ 

b) Pelo incumprimento da conformidade e operacionalidade dos bens nos 

termos do artigo 19.º do Caderno de Encargos, até 10% do preço 

contratual; -------------------------------------------------------- 

c) Pelo incumprimento de qualquer das obrigações previstas no artigo 

17.º do Caderno de Encargos, até 10% do preço contratual. ----------- 

2. Em caso de resolução do presente contrato por incumprimento do 

segundo contratante, pode exigir-lhe uma pena pecuniária de até 20% 

do preço contratual. ------------------------------------------------ 

3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são 

deduzidas as importâncias pagas pelo segundo contratante ao abrigo da 

alínea a) do n.º 1, relativamente ao bem objeto deste contrato cujo 

atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolução. ---------- 

4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o primeiro 

contratante tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua 

eventual reiteração, o grau de culpa do segundo contratante e as 

consequências do incumprimento. ------------------------------------- 

5. O primeiro contratante pode compensar os pagamentos devidos ao 

abrigo deste contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos do 

presente artigo. ---------------------------------------------------- 

6. As penas pecuniárias previstas no presente artigo não obstam a que 

o primeiro contratante exija uma indemnização pelo dano excedente. -- 

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

Obrigações principais do segundo contratante ------------------------ 
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1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas no presente contrato, 

na legislação aplicável e no caderno de encargos, que faz parte 

integrante do presente contrato, constituem obrigações principais do 

segundo contratante as seguintes: ----------------------------------- 

a) Obrigação de garantir o fornecimento e a instalação dos bens objeto 

do contrato com todos os seus elementos, permitindo a sua total 

operacionalidade, de acordo com o definido nas Cláusulas Técnicas e 

nos Mapas de Quantidade do Caderno de Encargos, documento que dele faz 

parte integrante; --------------------------------------------------- 

b) Obrigação de garantir o fornecimento dos bens objeto do presente 

contrato devidamente certificados e homologados; -------------------- 

c) Obrigação de, imediatamente após a celebração deste contrato, 

reunir com técnicos da Divisão Serviços Municipais no sentido de se 

operacionalizar o fornecimento e instalação dos bens objeto do 

contrato, tendo em conta a sua natureza e o fim a que os mesmos se 

destinam; ---------------------------------------------------------- 

d) Obrigação de garantir o cumprimento das condições fixadas para a 

execução dos trabalhos; --------------------------------------------- 

e) Obrigação de garantir a entrega, as condições do fornecimento, a 

conformidade e operacionalidade, a inspeção e testes dos bens objeto 

do contrato, bem como, sujeitar-se à fiscalização pelos técnicos do 

primeiro contratante, e/ou outra(s) entidade(s) que estes designarem 

para o efeito; ------------------------------------------------------ 

f) Obrigação de prestar todas as informações solicitadas pelo primeiro 

contratante; ------------------------------------------------------- 

g) Obrigação de garantir a realização de todos os trabalhos referidos 

no Caderno de Encargos; --------------------------------------------- 

h) Obrigação de garantir a presença em reuniões de coordenação, sempre 

que solicitadas pelo primeiro contratante; -------------------------- 

i) Obrigação de garantir um serviço de apoio/ assistência técnica; -- 

j) A obrigação de garantir a garantia dos bens objeto do presente 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

k) A obrigação de garantia dos serviços identificados na sua proposta.  

2. A título acessório, o segundo contratante fica obrigado, 

designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, materiais, 

informáticos e demais meios que sejam necessários e adequados ao 

fornecimento e instalação dos bens objeto deste contrato, bem como ao 

estabelecimento do sistema de organização indispensável à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo. -------------------------- 

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

Forma de execução do contrato --------------------------------------- 

1. Para o acompanhamento da execução do contrato, o segundo contratante 

fica obrigado a manter, com uma periodicidade mensal, reuniões de 

coordenação com os representantes do primeiro contratante, das quais 

deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reunião.  

2. As reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma 

convocação escrita (que pode ser por via e-mail) por parte do primeiro 

contratante, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião.  

3. O segundo contratante fica também obrigado a apresentar ao primeiro 

contratante, com uma periodicidade mensal, um relatório com a evolução 

de todas as operações objeto dos serviços e com o cumprimento de todas 

as obrigações emergentes deste contrato. ---------------------------- 

4. No final da execução do contrato, o segundo contratante deve ainda 

elaborar um relatório final, discriminando os principais 

acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execução do 

contrato. ---------------------------------------------------------- 
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5. Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais 

documentos elaborados pelo segundo contratante devem ser integralmente 

redigidos em português. --------------------------------------------- 

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

Objeto e prazo do dever de sigilo ----------------------------------- 

1. O segundo contratante deve guardar sigilo sobre toda a informação 

e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa 

ao primeiro contratante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou 

em relação com a execução do contrato. ------------------------------ 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não 

podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo 

de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à 

execução deste contrato. -------------------------------------------- 

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação 

que fossem comprovadamente do domínio público à data da respetiva 

obtenção pelo segundo contratante ou que este seja legalmente obrigado 

a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de 

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas 

competentes. ------------------------------------------------------- 

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor indefinidamente, até 

autorização expressa do primeiro contratante, a contar do cumprimento 

ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição 

subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à 

proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou 

da confiança devidos às pessoas coletivas. -------------------------- 

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

Força maior --------------------------------------------------------- 

1. Não podem ser impostas penalidades ao segundo contratante, nem é 

havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações 

contratuais a cargo de quaisquer das partes que resulte de caso de 

força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitam a respetiva realização, alheias à vontade da parte 

afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração 

deste contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível 

contornar ou evitar. ------------------------------------------------ 

2. Podem constituir força maior, no caso de se verificarem os 

pressupostos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. --------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: ---------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham; - 

b) Greves ou conflitos laborais limitados ao às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados; ------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; -- 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; --------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; --------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não 

devidas a sabotagem; ------------------------------------------------ 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. --------- 
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4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser comunicada à outra parte. ---------------------- 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ------------ 

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

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------- 

Para garantia da execução deste contrato o segundo contratante presta 

a favor do primeiro contratante …………… , no valor de € ………………., emitida 

em ……………., correspondendo a 5% do valor do presente contrato. ------- 

Cláusula 11.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 deliberação do ………………………., de dia ……………………., com a função de 

acompanhar permanentemente a execução do contrato. ------------------ 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

Resolução por parte do primeiro contratante ------------------------- 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato 

previstas na lei, o primeiro contratante pode resolver o presente 

contrato, a título sancionatório, no caso de o segundo contratante 

violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe 

incumbam, designadamente nos seguintes casos: ----------------------- 

a) Atraso, total ou parcial, na entrega e instalação dos bens objeto 

do contrato; -------------------------------------------------------- 

b) Pelo incumprimento de qualquer das obrigações previstas no artigo 

13.º do Caderno de Encargos, que dele faz parte integrante; --------- 

c) Pelo incumprimento culposo ou cumprimento defeituoso por parte do 

cocontratante, o fornecimento pode ser a qualquer momento rescindido 

pelo primeiro contratante, por simples carta com aviso de receção, sem 

prejuízo das indemnizações que possam ser devidas pelos danos 

eventualmente causados; --------------------------------------------- 

d) Sempre que se verifique algum dos impedimentos previstos no artigo 

55.º do CCP, nomeadamente as situações previstas nas alíneas b), d), 

e) e i). ------------------------------------------------------------ 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se 

mediante declaração enviada ao segundo contratante. ----------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------- 

Resolução por parte do segundo contratante -------------------------- 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, 

o segundo contratante pode resolver o contrato quando qualquer 

montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de seis meses, 

excluindo juros. ---------------------------------------------------- 

2. Nos casos previstos no n.º 1, o direito de resolução pode ser 

exercido mediante declaração enviada ao primeiro contratante, que 

produz efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se este 

último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos 

juros de mora a que houver lugar. ----------------------------------- 

3. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não 

determina a repetição das prestações já realizadas pelo segundo 

contratante, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo 

deste contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º 

do CCP. ------------------------------------------------------------- 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------- 

Subcontratação e cessão da posição contratual ----------------------- 
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A subcontratação pelo segundo contratante e a cessão da posição 

contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, 

nos termos do CCP. -------------------------------------------------- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

Seguros ------------------------------------------------------------ 

1. O segundo contratante é responsável por todos e quaisquer riscos 

relativos à vida, à saúde e à integridade física das pessoas a seu 

cargo, bem como por todos os danos que possam inviabilizar ou 

prejudicar o fornecimento e instalação do objeto do presente contrato, 

devendo para isso recorrer à cobertura através de contratos de seguros 

dos seguintes riscos: ----------------------------------------------- 

• Responsabilidade Civil; ------------------------------------------ 

• A obrigação de indemnizar terceiros; ----------------------------- 

• Relativos à vida, à saúde e à integridade física das pessoas a seu 

cargo. ------------------------------------------------------------- 

2. O primeiro contratante pode, sempre que entender conveniente, 

exigir prova documental da celebração dos contratos de seguro 

referidos no número anterior, devendo o segundo contratante fornecê-

la dentro do prazo de 5 (cinco) dias. ------------------------------- 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------- 

Legislação aplicável ------------------------------------------------ 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato e nas restantes 

peças do procedimento aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro e ulteriores alterações, e restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 17.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 18.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 …………………………………, de ……………………………..------------------- 

3. A prestação de serviços objeto do presente contrato foi adjudicada 

por ………………………….., de ……………………………….., tendo simultaneamente sido 

aprovada a 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, entre outros: ------- 

Pelo Primeiro Contratante, ------------------------------------------ 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------- 

Contrato registado sob o n.º           /2021 ------------------------ 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS 

DE 2021.01.18. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

2021.01.18. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

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

Aquando da apresentação deste assunto, o Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, deu 

conhecimento, ao Senhor Presidente da Câmara, que nele tem interesse 

por possuir uma relação contratual com a empresa “Metalome Lda.”, 

declarando-se impedido de participar na sua discussão e votação. ---- 

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

 

 

2.1. ÁREA DE AMPLIAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DE CHAVES. - EXTENSÃO DOS 

INCENTIVOS DE FIXAÇÃO DE EMPRESAS, NOS TERRENOS DA AMPLIAÇÃO DO PARQUE 

EMPRESARIAL DE CHAVES, SITOS EM COTRÃO, CAMPO QUEIMADO E VALE DE 

SALGUEIRO, FREGUESIA DE OUTEIRO SECO, CONCELHO DE CHAVES. - ALIENAÇÃO, 

POR AJUSTE DIRETO, DE PARCELA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO SITA NA ÁREA 

DE AMPLIAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DE CHAVES – PRÉDIO URBANO INSCRITO 

SOB O ARTIGO 3255, DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE 

CHAVES SOB O Nº 4509 -, À EMPRESA METALOME, LDA. PROPOSTA N.º 

5/GAPV/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

1. O executivo camarário, em sede de reunião ordinária realizada no 

dia 30 de setembro de 2019, deliberou, por unanimidade, requerer a 

declaração de utilidade pública da expropriação de 10 parcelas de 

terreno necessárias à execução da obra “Ampliação do Parque 

Empresarial de Chaves”, nos termos e fundamentos constantes da 

Proposta n.º 94/GAP/2019. ------------------------------------------- 

2. Foi assegurada a aquisição de todas as parcelas, por via do 

direito privado, faltando, nesta data, apenas, formalizar as 

escrituras de aquisição das parcelas nºs 6 e 7, cuja formalização será 

agendada, ainda, para o corrente mês de janeiro. -------------------- 

3. A assembleia municipal de Chaves, em sessão ordinária de 15 de 

fevereiro de 2017, aprovou a medida de incentivo à fixação de empresas 

no concelho de Chaves, consubstanciada na redução para €1,00/m2 do 

preço de venda dos lotes do Parque Empresarial de Chaves – Loteamento 

do Parque de Atividades e Loteamento da Plataforma Logística 

Internacional do Vale do Tâmega -, e que se encontravam disponíveis 
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para alienação, nos termos da Proposta Nº 16/GAP/2017, aprovada pelo 

executivo camarário em sua reunião ordinária realizada no passado dia 

3 de fevereiro de 2017. --------------------------------------------- 

4. Tal medida de incentivo à fixação de empresas neste Concelho, 

visando a defesa e dinamização da economia local, muito concretamente, 

o combate à desertificação e ao apoio à criação de emprego, através 

do aumento da competitividade do Concelho de Chaves face aos Municípios 

vizinhos e do litoral, foi concretizada pela proposta Nº 29/GAP/2017, 

aprovada pelo executivo camarário, em reunião de 3 de março de 2017, 

e veio a ser prolongada até ao final do presente mandato autárquico, 

mais concretamente até 30 de setembro de 2021, por deliberação do 

executivo camarário de 8 de fevereiro de 2018, sob a Proposta Nº 

6/GAP/2018, sancionada pela assembleia municipal em sua sessão de 28 

de fevereiro de 2018. ----------------------------------------------- 

5. Registou-se uma resposta bastante positiva dos agentes económicos 

privados às políticas adotadas pelo Município de Chaves, e surgiram 

aquisições e manifestações concretas de interesse na aquisição de 

terrenos na área do Parque Empresarial, para fins industriais, o que 

veio a motivar a necessidade da ampliação retro mencionada no ponto 1 

antecedente, sendo certo que se mantêm plenamente válidos os 

pressupostos que motivaram as deliberações camarárias que aprovaram a 

Proposta Nº 16/GAP/2017, a Proposta Nº 29/GAP/2017 e a Proposta Nº 

6/GAP/2018. -------------------------------------------------------- 

6. Através da Proposta Nº 42/GAP/2018, o executivo camarário, em 

sua reunião de 14 de junho de 2018, aprovou a extensão do incentivo à 

fixação de empresas no Parque Empresarial de Chaves, consubstanciada 

no preço da venda do solo a €1,00 por metro quadrado, às parcelas 

autónomas resultantes da operação urbanística de loteamento titulada 

pelo Alvará de Loteamento nº 1/2007 – “Plataforma Logística 

Internacional do Vale do Tâmega”, situada em Campo Queimado, freguesia 

de Outeiro Seco, concelho de Chaves, em respeito pelos Princípios da 

igualdade de tratamento e da proporcionalidade, e bem assim, pelo 

Princípio da conexão material da localização das parcelas resultantes 

da autonomização, dotadas de capacidade construtiva, que vieram a ser 

identificadas por Parcela A e por Parcela E, com os Lotes do Loteamento 

da Plataforma Logística, diga-se, aliás, com origem no mesmo prédio. 

7. Tal extensão da medida de apoio, à fixação de empresas, no Parque 

Empresarial de Chaves, veio a ser sancionada pela assembleia municipal 

de Chaves, em sua sessão de 27 de junho de 2018. -------------------- 

II – CANDIDATURA DA EMPRESA METALOME, LDA. À QUISIÇÃO DE UMA PARCELA 

DE TERRENO NA ÁREA DO PARQUE EMPRESARIAL DE CHAVES ------------------ 

1. Em março de 2019, representantes da companhia francesa Metalome 

Lda., estabeleceram contactos institucionais com este Município, 

manifestando interesse em instalar uma unidade industrial para a 

produção de componentes destinados à indústria ferroviária e outra 

indústria pesada, na área do Parque Empresarial de Chaves, neste 

concelho, solicitando a colaboração do Município para a realização do 

respetivo projeto de investimento, muito concretamente, no que 

concerne à disponibilização do terreno necessário a tal desiderato. - 

2. O projeto económico, na área da indústria metalúrgica e 

metalomecânica, que aquela empresa multinacional pretende implementar, 

em duas fases, ronda um investimento de €7 000 000,00, com uma 

estimativa da criação de 130 postos de trabalho, necessitando, para o 

efeito, de uma parcela de terreno com 50 000,00m2, composta por um 

pavilhão industrial com cerca de 10 000,00m2 e uma plataforma para 

cargas e descargas. ------------------------------------------------- 
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3. Neste contexto, considerando que o Município de Chaves não 

possuía, no imediato, um terreno com as dimensões necessárias à 

concretização do projeto económico em causa, no dia 29 de maio de 

2019, a sociedade portuguesa “Verdefemero, Lda.” 6, NIPC 515337846, a 

qual faz parte do grupo Metalome, através de requerimento registado 

nos serviços municipais sob o nº 4678,  solicitou o arrendamento do 

edifício do Pavilhão do Mercado, com 2.106,00m2, localizado no 

loteamento do Mercado Abastecedor (Parque Empresarial de Chaves), para 

efeitos de instalação provisória da respetiva unidade industrial, do 

ramo da metalomecânica, enquanto não fosse possível adquirir o 

terreno, na mesma zona empresarial, para a instalação da unidade fabril 

definitiva e de maior dimensão, reforçando, assim, a intenção da sua 

instalação no concelho de Chaves. ----------------------------------- 

4. Assim, em reunião do executivo municipal realizada no dia 11 de 

junho de 2019, foi aprovada a celebração do contrato de arrendamento 

para fins não habitacionais do aludido Pavilhão, encontrando-se a 

referida empresa a laborar no nosso concelho, desde o dia 10 de julho 

de 2019. ------------------------------------------------------------ 

5. Neste contexto, dada a pretensão da empresa ser a construção de 

uma unidade fabril composta por uma plataforma para cargas e descargas 

e um pavilhão industrial, numa primeira fase com uma área de cerca de 

6 000,00m2, e numa segunda fase, construída após 12/10/2021, com uma 

área de cerca de 4 000,00m2, necessitando, para o efeito, de uma 

parcela de terreno com cerca de 50.000,00m2, a sociedade Metalome 

Lda., no dia 09 de julho de 2019, apresentou novo requerimento, 

registado nos serviços municipais sob o nº7577, no qual formalizou uma 

candidatura para instalação da sua unidade empresarial definitiva na 

área de ampliação do Parque Empresarial de Chaves, localizada a norte 

do arruamento que confina com o Pavilhão do Mercado, onde, nesta data, 

se encontra a laborar. ---------------------------------------------- 

6. Na candidatura formulada e na qual a empresa apresenta o seu 

projeto de investimento, invoca que o mesmo beneficia, já, de uma 

candidatura ao programa Operacional de Competitividade e 

Internacionalização, apoiado pelo FEDER, com um investimento de €6 921 

677,00 e um incentivo não reembolsável de €2 249 543, com o prazo 

previsto para iniciar a construção em novembro de 2020 e o prazo de 

início de laboração previsto para março de 2022, situação que impõe 

que o início das obras ocorra a muito curto prazo. ------------------ 

7. O aludido projeto de investimento reveste-se de fatores que vão, 

inequivocamente, de encontro à estratégia de dinamização do Parque 

Empresarial de Chaves e às políticas adotadas pelo Município, 

relativamente ao incentivo de fixação de empresas no concelho, ou 

seja: -------------------------------------------------------------- 

(i) o projeto visa proporcionar a criação de emprego numa região 

economicamente desfavorecida, mediante a instalação de uma empresa, 

sediada neste concelho, a qual vai operar num segmento industrial 

exportador; -------------------------------------------------------- 

(ii)  o projeto aponta para a geração de impacto positivo no setor 
empresarial local, quer mediante a criação de novos postos de trabalho, 

quer mediante o recurso da empresa ao fornecimento junto de empresas 

locais, contribuindo para a melhoria geral da atividade económica, 

introduzindo maior dinamismo empresarial, em novas áreas de negócio, 

                                                           
6 Entretanto, por alteração ao contrato de sociedade, designada 

METALOME, LDA., com sede na Avenida do Mercado Abastecedor, nº 2, 

freguesia de Outeiro Seco, concelho de Chaves. ---------------------- 
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muito concretamente contribuindo para a criação de um cluster na área 

da metalurgia e da metalomecânica. ---------------------------------- 

8. O projeto reveste-se, assim, de inequívoco interesse público, 

particularmente no que concerne à criação de novos empregos e à 

dinamização da economia local, justificando o apoio da autarquia a tal 

projeto, mediante a disponibilização do terreno, para a construção da 

unidade fabril, solicitado pela empresa Metalome. ------------------- 

9. Neste contexto, sob a Proposta Nº 58/GAP/2020, o executivo 

municipal, em reunião realizada no dia 12 de outubro de 2020, deliberou 

reconhecer o interesse público relevante do projeto apresentado e, 

nessa justa medida, conceder o apoio municipal à iniciativa do 

investidor, mediante a aprovação da minuta do contrato promessa de 

compra e venda de parcela de terreno destinada à construção da referida 

unidade industrial de metalúrgica e metalomecânica, com 

aproximadamente 50.000,00 m2, sita no Parque Empresarial de Chaves 

(Vale de Salgueiro, Cotrão e Campo Queimado), Freguesia de Outeiro 

Seco, Concelho de Chaves, a favor da Sociedade Metalome, Lda.. ------ 

10. Nesta data, já se encontra concretizada a operação de 

transformação fundiária, aprovada pelo executivo camarário na referida 

reunião de 12 de outubro, mediante a anexação ao prédio urbano, 

inscrito na matriz predial da freguesia de Outeiro Seco com o artigo 

3255, descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o 

número 4509/20180525, de vários prédios e partes de prédios, passando 

o prédio resultante da anexação a constituir um único prédio, 

localizado em Cotrão, Campo Queimado e Vale Salgueiro, freguesia de 

Outeiro Seco, concelho de Chaves, com área de 50.327,74m2, reunindo 

as condições necessárias à concretização do contrato prometido, ou 

seja à alienação da parcela a favor da empresa Metalome, Lda., nas 

condições a definir pelos competentes órgãos municipais. ------------ 

III - EXTENSÃO DOS INCENTIVOS À ZONA DE AMPLIAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL 

DE CHAVES ----------------------------------------------------------- 

1.  Na atualidade, Município de Chaves possui um conjunto de prédios 

rústicos que foram adquiridos para a “Ampliação do Parque Empresarial 

de Chaves”, bem assim, de outros prédios – rústicos e urbanos - que 

tinham sido, anteriormente, adquiridos no âmbito dos procedimentos 

expropriativos dos terrenos necessários à “Construção do Parque de 

Atividades de Chaves” e à “Construção da Plataforma Logística 

Internacional do Vale do Tâmega”, numa área total de cerca de 160 

000,00m2, localizada em Cotrão, Campo Queimado e Vale Salgueiro, 

freguesia de Outeiro Seco, concelho de Chaves, na zona que veio a ser 

denominada “Parque Empresarial de Chaves” e “Ampliação do Parque 

Empresarial de Chaves”. --------------------------------------------- 

2. Desta área total, faz parte o retro identificado prédio urbano, 

inscrito na referida matriz predial da freguesia de Outeiro Seco com 

o artigo 3255, descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves 

sob o número 4509/20180525, com área de 50.327,74m2, necessário à 

instalação da unidade fabril e cais de cargas e descargas da empresa 

Metalome, Lda. ------------------------------------------------------ 

3. Destinando-se aqueles prédios à ampliação do Parque Empresarial 

de Chaves, tendo, portanto, a mesma finalidade dos prédios que integram 

o “Parque de Atividades de Chaves” e a “Plataforma Logística 

Internacional do Vale do Tâmega”, bem assim, as aludidas Parcelas A e 

E (autonomizadas), na esteira das razões constantes da Proposta Nº 

42/GAP/2018, aprovada pelo executivo camarário, em sua reunião de 14 

de junho de 2018, justifica-se a extensão do incentivo à fixação de 

empresas na área de Ampliação do Parque Empresarial de Chaves, 

consubstanciada no preço da venda do solo a €1,00/m2, no estrito 
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respeito pelos Princípios da igualdade de tratamento e da 

proporcionalidade, e bem assim, pelo Princípio da conexão material da 

localização de todos os prédios na área, mais abrangente, do Parque 

Empresarial de Chaves, conforme polígono representado no documento em 

anexo – Doc. nº1. --------------------------------------------------- 

IV - RAZÕES JUSTIFICADORAS PARA A ALIENAÇÃO DA PARCELA DE TERRENO À 

EMPRESA METALOME, LDA. ---------------------------------------------- 

1. No nº 3 do Título III antecedente, são evidenciados os fundamentos 

justificadores da extensão dos incentivos de apoio, referentes ao 

preço de venda dos lotes do Loteamento do Parque Atividades de Chaves 

e da Plataforma Logística de Chaves, estabelecido em 1,00€/m2, à zona 

de ampliação do Parque Empresarial de Chaves, na qual está inserida a 

parcela de terreno com 50.327,74m2, objeto da pretensão do investidor 

Metalome, Lda.. ----------------------------------------------------- 

2. A justificação para o alargamento desse incentivo, assenta no 

respeito do Princípio da igualdade de tratamento e da 

proporcionalidade e do Princípio da conexão material da localização 

desta área de ampliação do Parque Empresarial de Chaves com os 

Loteamentos da Plataforma Logística de Chaves e do Parque de Atividades 

de Chaves existentes, para os quais se encontra a decorrer um 

procedimento público concursal, regulamentado pelas respetivas “Normas 

disciplinadoras” em articulação com o “Regulamento do Parque de 

Atividades de Chaves”, “Regulamento da Plataforma Logística 

Internacional do Vale do Tâmega” e “Regulamento de alienação e de 

locação de lotes do Parque de Atividades de Chaves”. ---------------- 

3. Ora, com base nesta premissa, deverão também as regras constantes 

nos Regulamentos citados, ser tidas em consideração na apreciação do 

pedido formulado pelo investidor e na escolha do procedimento prévio 

à contratação, por forma a garantir e reforçar o cumprimento dos 

princípios da igualdade de tratamento, da imparcialidade, da 

transparência e da leal concorrência, aferindo se o pedido em causa, 

caso fosse apresentado no âmbito de um procedimento aberto de hasta 

pública para adjudicação dos direitos de alienação/locação da Parcela, 

reunia os requisitos necessários para a adjudicação do direito de 

propriedade à citada empresa. --------------------------------------- 

4. Neste contexto, os serviços municipais competentes realizaram uma 

análise ao mérito da candidatura e respetiva ponderação dos critérios 

de seleção, à luz das normas disciplinadoras que estão a ser seguidas 

no procedimento público concursal, mais concretamente o modelo de 

avaliação estipulado no artigo 13º do "Regulamento de Alienação e de 

Locação de Lotes do Parque de Atividades de Chaves”, em articulação 

com o Anexo III da Proposta nº 06/GAP/2018. ------------------------- 

5. Concretizado o processo de análise, a candidatura apresentada obtém 

uma pontuação final de 16,31 valores (numa escala de 0 a 20), com um 

nível de projeto “Muito Bom”. --------------------------------------- 

6. Relevam para a classificação obtida, os seguintes fatores: ------- 

➢ A empresa Metalome é uma multinacional francesa com atividade 

desde 2013, com reconhecido valor, na sua área de atividade, 

concretamente no fabrico de componentes metalúrgicos com alto valor 

técnico agregado; --------------------------------------------------- 

➢ É uma empresa que tem vindo a crescer significativamente, tendo 

iniciado a atividade com cerca de 20 trabalhadores, contando, 

atualmente, com 25 e um volume de negócios de 23M€; ----------------- 

➢ O investidor pretende expandir a sua produção para Portugal, 

elegendo o Parque Empresarial de Chaves como localização preferencial 

para o efeito; ------------------------------------------------------ 
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➢ A empresa pretende criar 50 postos de trabalho na 1ª fase e 

prevê, posteriormente, chegar aos 130 trabalhadores; ---------------- 

➢ O valor do investimento a realizar é de 7.000.000,00€; -------- 

➢ O projeto tem já aprovada uma candidatura ao programa Operacional 

de Competitividade e Internacionalização, apoiada pelo FEDER, com um 

investimento de 6.921.677,00€ e um incentivo não reembolsável de 

2.249.543,00€; ----------------------------------------------------- 

➢ O investidor já possui um contrato de 3 anos com o cliente AFAR-

MILLET para a fabricação de extremidades de chassis de vagões 

petrolíferos e outro contrato de 2 anos, renovável, para a conceção 

de componentes agrícolas para a John Deer; -------------------------- 

7. Em face do exposto, é inequívoco que o projeto de investimento da 

empresa Metalome, Lda., para a instalação de uma indústria 

metalomecânica no prédio urbano, inscrito com o artigo 3255 na dita 

matriz predial da freguesia de Outeiro Seco, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Chaves sob o número 4509/20180525, com área de 

50.327,74m2, localizado na área de Ampliação do Parque Empresarial de 

Chaves, apresenta fatores relevantes que poderão contribuir para a 

dinamização do Parque Empresarial de Chaves e para o desenvolvimento 

de toda a atividade económica local, bem assim  para a criação de um 

cluster na área da produção industrial da metalúrgica e 

metalomecânica, no Parque Empresarial de Chaves, revestindo-se de 

interesse público relevante para o concelho, já reconhecido pelo 

executivo camarário em sua reunião de 12 de outubro de 2020. -------- 

8. Por conseguinte, à luz do disposto no n.º 3 do artigo 10.º do 
“Regulamento de Alienação e Locação de Lotes do Parque de Atividades 

de Chaves”, em articulação com o nº 2 do artigo 5º do “Regulamento da 

Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega”, o qual prevê 

que ”Quando razões relevantes de interesse público o justifiquem, pode 

adotar-se o ajuste direto para a constituição de direitos sobre os 

Lotes…”, o prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de 

Outeiro Seco com o artigo 3255, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves sob o número 4509/20180525, pode ser diretamente 

adjudicado à sociedade Metalome, Lda., pelo valor de €1,00/m2, 

perfazendo o valor total de €50.327,74, nas mesmas condições de 

alienação a que estão sujeitos os Lotes dos referidos loteamentos, 

designadamente no que concerne às obrigações da adjudicatária 

relativamente aos prazos de licenciamento da edificação e inicio da 

atividade, ao incumprimento e reversão e às inoponibilidades a 

terceiros. --------------------------------------------------------- 

V – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ------------------------------------------ 

1. Atento o exposto no número 8, do título antecedente, o contrato de 
compra e venda deverá acautelar, mais concretamente, as seguintes 

condições contratuais: ---------------------------------------------- 

1.1. A adjudicatária, após a celebração do contrato de compra e venda, 
deve dar cumprimento às seguintes obrigações relativas ao 

licenciamento da edificação e ao início da atividade: --------------- 

a) Requerer a autorização de construção no prazo máximo de seis 

meses após a celebração da escritura/documento particular autenticado, 

apresentando, para o efeito, os documentos necessários nos serviços 

camarários competentes; --------------------------------------------- 

b) Para a conclusão do seu edifício deve cumprir os prazos previstos 

na autorização de construção emitida pelo Município de Chaves, não 

podendo, nunca, o prazo para início da construção ultrapassar seis 

meses após a emissão do alvará de autorização de construção; -------- 

c) Obrigação da conclusão das obras licenciadas no prazo máximo de 

vinte e quatro meses após o seu início, salvo justificação plausível 
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e devidamente fundamentada, que possibilite por parte do executivo 

municipal a prorrogação do referido prazo; -------------------------- 

d) Após a conclusão do edifício e obtidas as autorizações 

administrativas necessárias, a adjudicatária dispõe de um prazo de 

noventa dias para iniciar a atividade empresarial. ------------------ 

1.2. A reversão do prédio urbano retro identificado, objeto da 

alienação, para a plena posse e propriedade do Município de Chaves, 

poderá ser decidida pelo respetivo órgão executivo competente, nos 

seguintes casos: ---------------------------------------------------- 

a) Não cumprimento dos prazos de início e conclusão da operação 

urbanística de edificação no respetivo prédio urbano e início de 

atividade; --------------------------------------------------------- 

b) Cessação da laboração ou atividade, sem motivo justificado, por 

prazo superior a um ano, ou não iniciar a atividade no prazo de noventa 

dias contados a partir do dia seguinte à concessão da autorização de 

utilização respetiva, ou não concluir a instrução do processo do pedido 

de autorização de construção, junto da Câmara Municipal, no prazo 

máximo de seis meses após a celebração da escritura/documento 

particular autenticado de compra e venda; --------------------------- 

c) No caso de reversão por qualquer das razões referidas nas alíneas 

anteriores, as benfeitorias realizadas ficarão a fazer parte 

integrante do lote, sem direito a qualquer indemnização. ------------ 

2. Em caso de reversão, subsistem os direitos de hipoteca registados 

a favor de eventuais entidades financiadoras, desde que o crédito 

tenha sido concedido para a construção a que se destina o prédio e que 

justificou o reconhecimento do interesse público relevante do projeto 

e adjudicação. ------------------------------------------------------ 

3. As obras de terraplanagens que ainda é necessário realizar, no 

prédio objeto de alienação e para os fins a que o mesmo se destina, 

são da responsabilidade do Município de Chaves, segundo os critérios 

técnicos fixados, incluindo a boa execução de uma plataforma com uma 

resistência de 5t/m2, cuja compactação obedece aos seguintes 

critérios, EV2 superior a 50Mpa e EV2/EV1 inferior a 2, controlados 

através de 7 ensaios de placa repartidos pela superfície terraplanada, 

que permita criar as condições técnicas necessárias para a construção 

de nave industrial, e tendo por escopo a entrega da plataforma 

terraplanada até 31/12/2021, não obstante as contingências inerentes 

à pandemia COVID-19 e sua evolução. --------------------------------- 

4. Para a execução das terraplanagens previstas no número anterior, 

a empresa adjudicatária obriga-se a facultar o livre acesso ao prédio, 

ao empreiteiro e respetivos trabalhadores, a quem o Município de Chaves 

adjudique a realização da empreitada, para que execute tais obras em 

seu nome. ----------------------------------------------------------- 

VI – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------ 

Assim, em coerência com as razões acima enunciadas, à luz do disposto 

no nº2, do Artigo 235º, da Lei Fundamental e da alínea k), do nº2, do 

Artigo 25º e da alínea ff), do nº 1, do Artigo 33º, ambos do Anexo I, 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e posteriores alterações, tomo 

a liberdade de sugerir ao executivo camarário a aprovação da seguinte 

proposta, consubstanciando a concretização da Proposta Nº 48/GAP/2021:  

a) Aprovar a extensão material dos efeitos das deliberações dos 

órgãos municipais – Câmara e Assembleia - de 8 e 28 de fevereiro de 

2018, no que se refere ao valor de alienação €1,00 o metro quadrado 

do solo, a toda a área de ampliação do Parque Empresarial de Chaves, 

em conformidade com o perímetro aprovado e desencadeador da resolução 

de requerer a declaração de utilidade pública a expropriação, com base 

nos fundamentos constantes da Proposta Nº 94/GAP/2019, que se dão por 
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integralmente reproduzidos e se encontram arquivados no Processo 

administrativo “Expropriação – Ampliação do PEC – Outeiro Seco 

2019/2020” - UCE; --------------------------------------------------- 

b) Caso haja decisão nos termos preconizados, que seja reiterado o 

reconhecimento do interesse público relevante do projeto apresentado 

e, nessa justa medida, seja concedido o apoio municipal à iniciativa 

apresentada, mediante a aprovação da alienação, por ajuste direto, à 

empresa Metalome Lda., NIPC 515337846, do prédio urbano sito em Cotrão, 

Campo Queimado e Vale Salgueiro, freguesia de Outeiro Seco, concelho 

de Chaves, com a área de 50.327,74m2, inscrito na respetiva matriz sob 

o artigo 3255, descrito na Conservatória do Registro Predial sob o n.º 

4509/20180525, pelo valor de alienação de 1€/m2, totalizando o valor 

da alienação de €50.327,74, em vista à construção de uma unidade fabril 

de metalúrgica e metalomecânica e plataforma de cargas e descargas; - 

c)  Consequentemente, que sejam aprovadas as obrigações contratuais 

do Município e da adjudicatária Metalome, Lda., melhor identificadas 

no título V – Obrigações contratuais,  ------------------------------ 

d) Que seja, legitimado, desde já, o Presidente da Câmara ou o seu 

substituto legal a outorgar o respetivo contrato de compra e venda; - 

e) Por fim, caso a presente proposta seja aprovada, que a mesma seja 

sujeita à apreciação, discussão e votação do órgão deliberativo 

municipal, para efeitos do disposto na alínea i), do nº1, do Artigo 

25º, do Anexo I, à supracitada Lei nº 75/2013. ---------------------- 

Chaves, 18 de janeiro de 2021. -------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

Em anexo: - Peça desenhada. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a 

proposta, sem a participação na votação, do Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, em virtude 

do mesmo se ter declarado impedido. Proceda-se em conformidade com o 

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. COMUNICAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE LUGAR Nº. D23 DO TERRADO DA FEIRA 

SEMANAL DE CHAVES - REQUERENTE: JOSÉ MAGALHÃES MOREIRA - MORADA: FREIXO 

DE CIMA – 4615 AMARANTE – INFORMAÇÃO Nº 02/2021, DO TECNICO SUPERIOR, 

ALEXANDRE SIMÃO DE 12/01/2021. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre a comunicação 

formulada por José Magalhães Moreira, contribuinte fiscal n. º 

144043700, registada nos serviços de expediente geral desta Autarquia, 

sob o n. º 14072, em 16.12.2020, relacionado com a desistência do 

lugar D23 do terrado da Feira Semanal de Chaves. -------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. O direito de ocupação do lugar de venda cessa por desistência 

voluntária do seu titular, nos termos da alínea b) do n. º 2 artigo 

15.º do Regulamento de Exercício de atividade de comércio a retalho 

não sedentária (RCRNS), em vigor no Município de Chaves. ----------- 

2.2. A desistência do direito de ocupação obriga o adjudicatário a 

comunicar o facto, por escrito, à Câmara Municipal, até ao dia 15 do 
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mês anterior àquele em que o deseje fazer, sob pena de ficar 

responsável pelo pagamento das taxas de ocupação referente ao mês 

seguinte ao da sua desistência (cf. artigo 14.º do RCRNS). ---------- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO --------------------------------- 

3.1. A comunicação consubstancia a desistência do direito de ocupação 

do lugar do terrado D23 da Feira Semanal de Chaves, cujo titular atual 

é José Magalhães Moreira. ------------------------------------------- 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A presente comunicação deu entrada no expediente geral desta 

Autarquia, no dia 16 dezembro de 2020, pelo que se considera tomar 

efeito a partir do mês de janeiro; ---------------------------------- 

(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do 

Município, encontram-se liquidadas as taxas mensais devidas pela 

ocupação do lugar, até ao mês de janeiro, inclusive, pelo que se 

conclui não existirem dívidas em atraso. ---------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no reconhecimento da comunicação de 

desistência do lugar de venda – D23, no terrado da feira semanal de 

Chaves, com efeito a partir do mês de janeiro de 2021; -------------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da deliberação que vier 

a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; ------------------ 

4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui a 

Feira Semanal de Chaves, a informação de cadastro do lugar de venda – 

D23, do terrado da feira semanal de Chaves, no respetivo programa de 

gestão de Feiras e Mercados. ----------------------------------------  

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 12/01/2021 ----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a 

informação à consideração da Senhora Vereador Paula Chaves, para que 

a mesmo profira despacho no sentido de reconhecer a comunicação de 

desistência do lugar nº. D23 do terrado da Feira Semanal de Chaves, 

nos termos formalizados. ------------------------------------------- 

3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114.º do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras. ------------------------------------------------------------ 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

14/01/2021 ------------------------------------------------------–-- 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2. TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE DA LOJA N. º15, DO MERCADO MUNICIPAL 

DE CHAVES- REQUERENTES: CARLA SOFIA FERREIRA BARROSO REIS E PAULO 

JORGE DA SILVA REIS - MORADA: RUA AGOSTINHO LUIS ALVES Nº.22, SANTA 

CRUZ/TRINDADE – 5400 CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 03/2021, DO TECNICO 

SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 12/01/2021. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO----------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre o pedido formulado 

pelos requerentes, Carla Sofia Ferreira Barroso Reis e Paulo Jorge da 

Silva Reis, no pretérito dia 06 de novembro, com o número de expediente 

geral 12528, relacionado com o pedido de autorização de alteração de 

titularidade da loja n. º 15, em nome de Paulo Jorge da Silva Reis, 

seu marido, do Mercado Municipal de Chaves. ------------------------- 

Mais solicita, autorização para proceder à abertura de comunicação 

interna entre ambas as lojas, nº.39 e nº.15-------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA------------------------------ 

2.1. A transmissão do direito de ocupação dos espaços de venda do 

Mercado Municipal de Chaves pode ser autorizada, pelo órgão executivo 

camarário, conforme alínea d) do n. º 2 do artigo 9.º do Regulamento 

dos Mercados Municipais de Chaves, por motivos ponderosos e 

devidamente justificados. ------------------------------------------- 

2.2. O atual titular do direito de ocupação, Paulo Jorge da Silva 

Reis, vem através do requerimento, ora em análise, informar que 

solicita a transmissão do direito de ocupação da loja nº.15 do Mercado 

Municipal de Chaves, por o exercício da atividade se encontrar em nome 

da sua esposa, Carla Sofia Barroso Reis. ---------------------------- 

2.3. Conforme n. º 3 do artigo 9.º do referido Regulamento, a 

transmissão do direito de ocupação deve ser acompanhada, para além do 

requerimento fundamentado do seu titular, de documentos comprovativos 

dos factos invocados, pelo que a requerente junta: ------------------ 

(i)       Cartão de cidadão; -------------------------------------- 

(ii)       Comprovativo de início de atividade, emitido pelo portal 

das finanças, com inscrição no CAE 20420 – Fabrica perfumes, cosméticos 

e produtos de higiene; ---------------------------------------------- 

(iii) Comprovativos de situação regularizada perante a Administração 

Fiscal e a Segurança Social; ---------------------------------------- 

2.4. A autorização para proceder à abertura de comunicação interna do 

Mercado municipal de Chaves pode ser autorizada, pelo órgão executivo 

camarário, conforme o artigo 13º do Regulamento dos Mercados 

Municipais de Chaves. ----------------------------------------------- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. O pedido formulado consubstancia o pedido de transmissão do 

direito de ocupação da loja n. º 15, do Mercado Municipal de Chaves, 

cujo titular atual é Paulo Jorge da Silva Reis. --------------------- 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A requerente apresenta motivos relevantes que justificam 

devidamente o pedido de autorização de alteração de titularidade da 

loja n. º 15, do Mercado Municipal de Chaves, através dos documentos 

que anexa, a favor de Carla Sofia Barroso Reis. --------------------- 

(ii) O interessado na transmissão do direito de ocupação, que 

apresenta documento comprovativo do cumprimento das disposições legais 

aplicáveis para o exercício da atividade, tem vindo a exercer a 

atividade, em nome da titular, cumprindo com todas as obrigações 

decorrentes da ocupação da loja; ------------------------------------ 
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(iii) Conforme n. º 4 do artigo 9.º do Regulamento dos Mercados 

Municipais de Chaves, o novo titular, caso se venha a deferir a 

pretensão, mantem os direitos e as obrigações da primitiva ocupação. 

(iv) A requerente conforme o artigo 13º do Regulamento dos Mercados 

Municipais de Chaves, solicita autorização para proceder a abertura 

de comunicação interna entre as lojas nº.15 e nº. 39º. -------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

decisão administrativa, consubstanciada no deferimento das pretensões; 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverão os interessados ser 

notificados, nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão 

que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação, 

consubstanciado no deferimento do pedido de transmissão do direito de 

ocupação da loja n. º 15, do Mercado Municipal de Chaves, de Carla 

Sofia Barroso reis e autorização para proceder a abertura de 

comunicação entre as lojas nº. 15 e nº. 39º. ------------------------ 

4.3. Por último, deverá ser atualizada a informação de cadastro da 

loja n. º 34, do Mercado Municipal de Chaves, no respetivo programa 

de gestão de Feiras e Mercados. ------------------------------------ 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas. ---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 12/01/2021----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a 

informação à consideração da Senhora Vereador Paula Chaves, para que 

a mesmo profira despacho no sentido de reconhecer a transmissão da 

titularidade da loja nº.15, nos termos formalizados. ---------------- 

3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114.º do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras. ------------------------------------------------------------ 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

12/01/2021 --------–------------------------------------------------ 

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

Aquando da apresentação deste assunto, o Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, deu 

conhecimento, ao Senhor Presidente da Câmara, que nele tem interesse 

por possuir uma relação contratual com a empresa “Metalome Lda.”, 

declarando-se impedido de participar na sua discussão e votação. ---- 

-------------------------------------------------------------------- 
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3. ANÁLISE DO PEDIDO DE CANDIDATURA A PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL 

DO PROJETO DE INVESTIMENTO “CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE 

INDUSTRIAL”, DA SOCIEDADE POR QUOTAS “METALOME, LDA. – INFORMAÇÃO Nº 

1/DDE/2021 DA ENGª CLÁUDIA FERREIRA, DE 13.01.2021. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

1. No pretérito dia 04/12/2020 deu entrada nos serviços municipais 

o requerimento7 da sociedade “Metalome, Lda.”, NIPC 515 337 846, 

acompanhado de diversos elementos instrutórios, tendo em vista a 

formalização de candidatura a Projeto de Interesse Municipal (PIM), 

nos termos do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal (RPIM). 

2. Com a candidatura em questão, a requerente pretende que lhe sejam 

concedidos os benefícios tributários municipais (reduções do IMT, do 

IMT e das Taxas Municipais) decorrentes da classificação do seu projeto 

de investimento “Construção e Instalação de uma Unidade Industrial”8, 

como PIM. ----------------------------------------------------------- 

3. Para o efeito, o processo foi encaminhado, no passado dia 

09/12/2020, para a Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e 

Fiscalização de Projetos de Interesse Municipal (CTAAF-PIM)9, com vista 

à análise do mesmo. -------------------------------------------------  

4. Em sede de pedido de elementos adicionais, ocorreu a prestação 

de esclarecimentos sobre incongruências detetadas nos elementos 

instrutórios remetidos, bem como o envio dos elementos instrutórios 

em falta. ----------------------------------------------------------- 

5. No transato dia 12/01/2021, a referida Comissão Técnica Municipal 

procedeu à análise do processo em causa, no âmbito das suas 

competências, e balizada nas regras estabelecidas no RPIM, elaborando 

o respetivo relatório de avaliação da candidatura, apresentado em 

anexo à presente informação, e do qual resulta um parecer que se 

contextualiza e sintetiza nos pontos seguintes. --------------------- 

II – FUNDAMENTAÇÃO -------------------------------------------------- 

1. O RPIM define os critérios a adotar pelos competentes órgãos 

municipais no que concerne à classificação de Projetos de Interesse 

Municipal para o concelho de Chaves, tendo sido aprovado pela 

Assembleia Municipal, por deliberação de 12/06/2013, sob proposta da 

Câmara de 20/05/2013. ---------------------------------------------- 

2. Este regulamento visa apoiar, através da concessão de benefícios 

fiscais e benefícios de taxas municipais10 contratuais, investimentos 

e/ou novas iniciativas de negócio que permitam o desenvolvimento 

sustentável da região, a criação de novos empregos e, 

                                                           
7 Registo n.º 13605/20. --------------------------------------------- 
8 O projeto de investimento desta empresa do setor da Metalurgia e da 

Metalomecânica consubstancia a construção e instalação de uma unidade 

industrial para fabricação de outros produtos metálicos diversos, n. 

e., no Parque Empresarial de Chaves. -------------------------------- 
9 Comissão criada na sequência da deliberação do órgão executivo 

camarário do passado dia 15/04/2016, sob a Informação/Proposta 

Nº80/DSC/2016 de 6/04/20016. ---------------------------------------- 
10 Isto é, isenções totais ou parciais de tributos municipais, em 

especial no que se refere ao Imposto Municipal sobre Imóveis, ao 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e, ainda, 

no que se refere a taxas urbanísticas devidas pela emissão de título 

administrativo relacionado com a aprovação das operações urbanísticas 

e respetiva utilização. --------------------------------------------- 
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consequentemente, a fixação da população, em sintonia com o atual 

quadro legal em vigor11. -------------------------------------------- 

3. Segundo o disposto no n.º 2 do art.º 1.º do referido regulamento, 

os projetos de investimento classificados como “PIM” são habilitados 

à concessão de benefícios fiscais e benefícios de taxas municipais 

contratuais, condicionados e temporários. --------------------------- 

4. A concessão de benefícios tributários municipais carece de 

celebração de contrato entre as partes, segundo o definido no n.º 2 

do art.º 9.º e no art.º 10.º, devendo o mesmo ser instruído com os 

documentos instrutórios constantes no art.º 11.º do referido 

regulamento. ------------------------------------------------------- 

5. Nos termos do RPIM, o procedimento conducente à concessão de 

isenções totais ou parciais dos tributos municipais relativos a 

projetos de investimento classificados como “PIM”, decorre segundo 

seis12 momentos distintos, sendo que a avaliação das candidaturas é 

efetuada, tendo em consideração: ------------------------------------ 

                                                           
11 Em conformidade com o estabelecido no art.º 241º, da Constituição 

da República Portuguesa (poder regulamentar), conjugado, com a alínea 

d), do art.º 15º (poderes tributários),e, dos números 2 e 3, do art.º 

16º (isenções e benefícios fiscais), da Lei nº 73/2013, de 3 de 

setembro (regime financeiro das autarquias locais e entidades 

intermunicipais e ulteriores alterações), com a alínea m), do número 

1, do art.º 23º (promoção do desenvolvimento/atribuições dos 

municípios), as alíneas c) e g), do número 1, do art.º 25º 

(competências de apreciação e de fiscalização da Assembleia Municipal) 

e na alínea ff) do art.º 33º (competências materiais) da Lei nº 75/2013 

de 12 de setembro. Este é o quadro legal atualizado à luz dos regimes 

jurídicos que entraram em vigor após aprovação do Regulamento PIM, e, 

que veio revogar as Leis, n.º 159/99, de 14 de setembro (alterada 

pelos Decretos-Leis 7/2003, de 15 de janeiro, e 268/2003, de 28 de 

outubro, e pelas Leis 107-B/2003, de 31 de dezembro, 55-B/2004, de 30 

de dezembro, 60-A/2005, de 30 de dezembro, 53-A/2006, de 29 de 

dezembro, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 

3-B/2010, de 28 de abril, e 55-A/2010, de 31 de dezembro) nº169/99 de 

18 de setembro (alterada pela Lei 7-A-2016 de 30 de março), e a nº 

2/2007 de 15 de janeiro. -------------------------------------------- 
12 Momentos do procedimento: ---------------------------------------- 

1º Momento - formalização das candidaturas por parte dos interessados, 

mediante a apresentação de um processo que substancia a entrega dos 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

• Requerimento (conforme modelo constante em anexo ao regulamento); 

• Formulário de Candidatura (conforme modelo constante em anexo ao 

regulamento); ------------------------------------------------------ 

• Declaração do Promotor do investimento candidato a Projeto de 

Interesse Municipal/ Termo de Responsabilidade (conforme modelo em 

anexo ao regulamento); ---------------------------------------------- 

• Declarações comprovativas da regularização da situação 

contributiva perante a Segurança Social, a Administração Fiscal; ---- 

• Cópia do Modelo 22 do IRC do último exercício encerrado ou do 

Modelo 3 da Declaração de Rendimentos – IRS; ------------------------ 

• Cópia do Cartão de Pessoa Coletiva (no caso de ser tratar de 

criação de empresa) ou do Cartão de Cidadão; ------------------------ 

• Cópia do IES (Informação Empresarial Simplificada) do último 

exercício encerrado; ------------------------------------------------ 

• Estudo de viabilidade económica do projeto de investimento. --- 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1228&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=S
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5.1. O n.º 2, do art.º 2.º (Âmbito Objetivo), que define os setores 
de atividade económica que serão objeto de classificação PIM, e, 

cumulativamente, cumprirem as condições estabelecidas, nos art.ºs 3.º 

(Condições Subjetivas) e 4.º (Condições Objetivas) do citado 

regulamento; ------------------------------------------------------- 

5.2. O art.º 5.º (Classificação de Projetos de Investimento como 

Projetos de Interesse Municipal), que consubstancia a forma de 

apresentação da candidatura e dos elementos que terão de a integrar 

para se proceder à sua avaliação, bem como o prazo estabelecido para 

a emissão do respetivo parecer; -------------------------------------  

5.3. O art.º 7.º (Critérios de determinação para a Concessão de 

benefícios Fiscais), que estabelece os fatores de classificação que 

irão determinar a isenção ou redução em sede de IMI e IMT; ----------

Os art.ºs 8.º (Benefícios Fiscais) e 9.º (Taxas Municipais), que 

consubstanciam os incentivos fiscais e os prazos de vigência. ------- 

6. Importa também mencionar as alterações/obrigações, agora 

constantes do n.ºs 9 e 10 do art.º 16.º da Lei 73/2013, de 3 de 

setembro, na redação conferida pela Lei do Orçamento de Estado para 

2017, segundo as quais, “o reconhecimento do direito à isenção é da 

competência da câmara municipal, no estrito cumprimento dos 

pressupostos fixados na deliberação da assembleia municipal.”, ficando 

os municípios obrigados a comunicar “anualmente à AT, até 31 de 

dezembro, por transmissão eletrónica de dados, os benefícios fiscais 

reconhecidos (…), com a indicação do seu âmbito e período de vigência 

e dos artigos matriciais dos prédios abrangidos.”. ------------------ 

7. De acordo com o parecer constante do relatório de avaliação da 

candidatura em questão, a Comissão constatou que a requerente irá 

construir e instalar uma unidade industrial para fabricação de outros 

produtos metálicos diversos, n. e., no Parque Empresarial de Chaves, 

estabelecendo para o efeito: ---------------------------------------- 

(i) um prazo de 364 dias; ----------------------------------------- 

(ii) um investimento total de 6.167.600,00€ (seis milhões cento e 
sessenta e sete mil e seiscentos euros); ---------------------------- 

(iii)  a criação de 41 postos de trabalho. --------------------------  
8. Constatou ainda que a candidatura tem as seguintes caraterísticas: 

                                                           
2º Momento – Verificação, avaliação da candidatura em causa e emissão 

de parecer pelos competentes serviços municipais relativamente à 

classificação do projeto candidato como Projeto de Interesse 

Municipal, com base nos critérios definidos no regulamento; --------- 

3º Momento – Decisão do órgão executivo municipal sobre a concessão 

de benefícios tributários municipais, em função no parecer emitido 

pelos competentes serviços municipais face ao resultado da avaliação 

da candidatura; ----------------------------------------------------- 

4º Momento – Celebração de contrato de concessão de benefícios 

tributários municipais, entre o Município de Chaves e a entidade 

beneficiária, no prazo de 180 dias a contar da data da notificação da 

aprovação da candidatura a Projeto PIM; ----------------------------- 

5º Momento – Monotorização das condições de celebração e execução do 

contrato pela Assembleia Municipal. Este momento ocorre na primeira 

sessão deste órgão deliberativo, realizada após a celebração do 

contrato de concessão de benefícios tributários municipais; --------- 

6º Momento – Acompanhamento e fiscalização da implementação do projeto 

de investimento, em vista à boa execução e cumprimento das obrigações 

resultantes da subscrição do contrato de concessão de benefícios 

tributários municipais, por parte do gestor nomeado para a gestão do 

procedimento. ------------------------------------------------------ 
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8.1. Prossegue o objetivo central do RPIM, alicerçado na atração ou 
manutenção no concelho de Chaves de investimentos e de novas 

iniciativas de negócios, que complementem o desenvolvimento endógeno, 

estimulando a fixação de população e proporcionando a criação de 

emprego; ----------------------------------------------------------- 

8.2. Cumpre com o disposto na alínea ii) do n.º 2 do art.º 2.º do 
RPIM, isto é, tem enquadramento nos setores de atividades económicas 

definidos pelo regulamento para usufruir dos benefícios fiscais e de 

benefícios em taxas municipais, concedidas aos projetos de 

investimento classificados como Projetos de Interesse Municipal; --- 

8.3. Cumpre com o disposto nos art.ºs 3.º e 4.º do RPIM, isto é, reúne 
todas as condições subjetivas e objetivas de acesso; ---------------- 

8.4. Nos termos da classificação obtida, e em conformidade com os 
art.ºs 7.º, 8.º e 9.º do RPIM, os incentivos ao investimento a conceder 

à sociedade requerente serão nomeadamente os discriminados no n.º 5 

do relatório de avaliação. ------------------------------------------ 

9. Considerando o exposto, a CTAAF-PIM, entendeu que o citado projeto 
de investimento reúne todas as condições para ser classificado como 

PIM, e ver aprovados os benefícios tributários municipais 

discriminados no n.º 5 do referido relatório, ou seja: -------------- 

a) Redução de 95% do valor do IMT relativo ao imóvel a adquirir pela 

entidade beneficiária, destinado ao exercício da atividade 

desenvolvida no projeto, por uma única vez, em virtude de a transação 

vir a ocorrer em momento posterior à apresentação da candidatura 

(04/12/2020) a Projeto de Interesse Municipal; ---------------------- 

b) Redução de 95% do valor do IMI relativo ao prédio a utilizar pela 

entidade beneficiária na atividade desenvolvida no projeto de 

investimento, de acordo com a posterior avaliação a efetuar pela 

Autoridade Tributária, por um prazo de 5 anos, eventualmente 

prorrogado por mais 5 anos, conforme alínea b) do n.º 2 do art.º 8.º 

do RPIM; ----------------------------------------------------------- 

c) Redução de 75% nas taxas municipais, devidas pela emissão de 

título administrativo relacionado com a aprovação das operações 

urbanísticas de edificação e respetiva utilização, conforme art.º 9.º 

do RPIM, incluindo as taxas relativas às infraestruturas 

urbanísticas.------------------------------------------------------- 

10. Neste sentido, a Comissão propôs, em conformidade com o definido 

na alínea i) do n.º 2 do art.º 5º do RPIM, que seja submetido à 

apreciação do executivo camarário o resultado da avaliação da 

candidatura em causa, com vista à tomada de decisão no sentido de 

aprovar a atribuição da Classificação PIM, através da emissão da 

respetiva Declaração de Projeto de Interesse Municipal, bem como 

conceder os benefícios tributários municipais, acima citados, 

correspondentes à obtenção da referida classificação, mediante outorga 

de contrato de concessão entre o Município de Chaves e a entidade 

beneficiária. ------------------------------------------------------ 

III – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

Na qualidade de relatora da CTAAF-PIM cumpre-me sugerir que, em 

coerência com o supra exposto e nos termos do relatório de avaliação 

da candidatura, seja submetida à consideração do Senhor Presidente, 

Dr. Nuno Vaz, a seguinte estratégia procedimental: ------------------ 

1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião ordinária 
do Executivo Municipal, com vista a ser adotada deliberação no seguinte 

sentido: ----------------------------------------------------------- 

(i) Atribuição da Classificação “PIM” ao projeto de investimento da 
sociedade “Metalome, Lda.”, através da emissão da respetiva Declaração 

de Projeto de Interesse Municipal; ---------------------------------- 
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(ii) Concessão dos benefícios tributários municipais, discriminados 
nas alíneas a), b) e c) do n.º 9 da fundamentação desta informação, 

mediante a outorga de contrato de concessão entre o Município de Chaves 

e a entidade beneficiária. ------------------------------------------ 

2. Caso haja deliberação nos termos preconizados, que seja adotada a 
seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------- 

2.1. A dispensa de audiência dos interessados, nos termos da alínea 
f) do n.º 1, do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA); ------------------------------------------------------------- 

2.2. Notificar a sociedade requerente, nos termos do artigo 110.º e 
seguintes do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação, sendo para o efeito comunicado que, conforme 

previsto n.º 3 do artigo 10.º do Regulamento de Projetos de Interesse 

Municipal, o contrato de concessão de benefícios fiscais e taxas 

municipais, deverá ser outorgado no prazo de 180 dias, a contar da 

data da notificação; ------------------------------------------------ 

2.3. Encaminhar o processo para o Gabinete de Notariado e 

Expropriações, para que promova as diligências necessárias à 

formalização do contrato de concessão de benefícios tributários 

outorgados; -------------------------------------------------------- 

2.4. Celebrado o contrato de concessão de benefícios tributários 

outorgados, este deverá ser levado ao conhecimento da Assembleia 

Municipal, em vista à fiscalização do cumprimento do presente 

regulamento, na primeira sessão daquele órgão deliberativo. --------- 

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

Em Anexo: Relatório de Avaliação de Candidatura n.º 1/2021 da Comissão 

Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos de 

Interesse Municipal e respetivo anexo ------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, ARQ. 

RODRIGO MOREIRA, DE 13.01.2021 -------------------------------------- 

1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2 - Na qualidade de Gestor do Processos das candidaturas PIM, e tendo 

por base a presente informação técnica e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, que profira despacho de 

submeter a presente informação/proposta a reunião do Executivo 

Municipal para deliberação em conformidade com o preconizado na 

proposta. ---------------------------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, --------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 14.01.2021.- 

Visto. Proceda-se como preconizado infra. --------------------------- 

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

participação na votação, do Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, em virtude do mesmo se 

ter declarado impedido, 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. ---------------------------- 

 

 



                                                                F. 140 

                                                                  _____________________ 

 
E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram quinze horas e quarenta e cinco minutos, para constar se 

lavrou a presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e 

vou assinar, junto do Presidente. ----------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


