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Nº07 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 01 de abril de 

2021. ------------------------ 

Ao primeiro dia do mês de abril 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 vinte e nove de março 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, alterada 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 cumprimentar os membros do órgão executivo 

municipal e 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) “Via Verde Estacionar chega a Chaves e já está disponível em 140 

mil lugares no país” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que Chaves é o 31º município a aderir à 

aplicação “Via Verde Estacionar”, onde o estacionamento de rua 

dispensa moedas e talões. ------------------------------------------- 

A aplicação Via Verde Estacionar já se encontra disponível em Chaves 

abrangendo 371 lugares de estacionamento tarifado, espalhados pelas 

ruas da cidade. Este serviço, implementado em parceria com a Empresa 

Municipal de Gestão de Equipamentos, permite uma solução 100% digital 

que dispensa pré-carregamentos, moedas ou talões de pagamento. ------ 
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Os residentes e visitantes passam a ter um serviço simples, cómodo e 

seguro, permitindo, num contexto de crise sanitária, evitar o uso de 

moedas e o contacto com os parquímetros. ---------------------------- 

O Via Verde Estacionar é uma aplicação para smartphone que dispensa o 

uso do identificador Via Verde ou pré-carregamentos, possibilitando 

pagar apenas o tempo utilizado para estacionamento, em cerca de 140 

mil lugares de norte a sul do país. --------------------------------- 

Através da app, que é gratuita, o cliente poderá também antecipar ou 

prolongar o tempo de estacionamento, sem ter de se deslocar junto do 

veículo, e até localizá-lo apenas com o seu telemóvel. A aplicação 

permite ainda estacionar múltiplas matrículas e consultar o histórico 

de utilizações. ----------------------------------------------------- 

b) “Chaves adere mais uma vez à iniciativa ambiental “Hora do Planeta”  

” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu 

nota que o Município de Chaves voltou a associar-se, no passado dia 

27 de março, à iniciativa global ambiental “Hora do Planeta”, promovida 

pela organização global de conservação da natureza World Wildlife 

Found (WWF) e que juntou centenas de milhões de pessoas em todo o 

mundo, num momento que permitiu celebrar o compromisso de defesa do 

planeta Terra. ----------------------------------------------------- 

Este ano, a ação simbólica convidou todos os cidadãos, empresas, 

governos e comunidades a desligar as luzes durante uma hora, em prol 

da defesa do ambiente e do combate ao aquecimento global. ----------- 

Nesse sentido, em Chaves as luzes apagaram-se durante 60 minutos, na 

Torre de Menagem, Ponte Pedonal, Ponte de São Roque, Edifício da 

Biblioteca Municipal e Envolvente do Forte de São Francisco, num ato 

simbólico de preocupação ambiental. --------------------------------- 

c) “Já se encontram abertas as candidaturas ao Programa Municipal de 

Apoio a empresas e empresários afetados pela pandemia” - Sobre este 

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

autarquia flaviense aprovou um programa de apoio à recuperação social 

e económica do concelho, com medidas destinadas às famílias e empresas, 

que será implementado de abril a setembro de 2021, num valor global 

de um milhão de euros. ---------------------------------------------- 

Relativamente às empresas e empresários, o programa contempla o apoio 

financeiro de 750 euros, mediante comprovada perda de faturação 

superior a 20% no ano de 2020, com referência ao valor de faturação 

do ano de 2019. Caso seja comprovada uma perda superior a 35%, nas 

mesmas circunstâncias será concedido um apoio adicional de 250 euros, 

totalizando o valor de mil euros. ----------------------------------- 

As candidaturas podem ser enviadas por email para municipio@chaves.pt 

ou entregues no setor municipal Chaves Investe, sito no edifício Polis, 

na Ladeira da Trindade. --------------------------------------------- 

Trata-se de um valor a fundo perdido que permitirá ter até mil 

candidaturas aprovadas, pelo que se espera uma adesão muito 

significativa, uma vez que pode abranger cafés, restaurantes, 

taxistas, barbeiros, quiosques entre outros setores. ---------------- 

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

apresentou uma nota de congratulação à jovem Aurora Oliveira, aluna 

do Curso Profissional de Instrumentista de Sopros e Percussão – Fagote, 

da Academia de Artes de Chaves, por integrar a edição de 2021 da 

European Youth Academy, em Mannheim, na Alemanha. ------------------- 

Anualmente esta Orquestra alemã convida 50 jovens músicos da europa, 

dos 14 aos 18 anos, para um estágio de 10 dias, em cooperação com a 

Mannheim Municipal Music School, com o objetivo de promover um 

seminário educativo internacional através da música ----------------- 
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e) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Presidente da Câmara 

apresentou uma nota de congratulação a Associação AQUAVALOR, pelo 

reconhecimento e conquista do título de Laboratório Colaborativo 

(CoLAB), especializado na área temática da Água, atribuído pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), passando assim a fazer 

parte de um grupo restrito de instituições de investigação e 

transferência de tecnologia a nível nacional. ----------------------- 

Fundado no final de 2018, por iniciativa e liderança conjunta dos 

municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e 

do Instituto Politécnico de Bragança, o AquaValor é um Centro de 

Valorização e Transferência de Tecnologia (CVTT) focado na temática 

da Água e conta atualmente com 9 colaboradores, dos quais 5 doutorados, 

encontrando-se em processo de recrutamento de mais 5 recursos humanos 

altamente qualificados. --------------------------------------------- 

f) “Município de Chaves recebe Prémio Autarquia do Ano” - Sobre este 

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

Município de Chaves recebeu no dia 29 de março o Prémio de Autarquia 

do Ano, atribuído pela Lisbon Awards Group e pelo jornal económico 

ECO, na subcategoria de Combate às Alterações Climáticas. ----------- 

Com o projeto municipal “Aproveitamento da Geotermia – Rede Urbana de 

Calor de Chaves”, atualmente em execução, a autarquia flaviense foi 

assim reconhecida na 2.ª edição do certame que tem como principal 

objetivo proporcionar o reconhecimento nacional às Autarquias se 

encontram a realizar projetos inovadores e relevantes para os seus 

territórios e populações. ------------------------------------------- 

Num ano atípico, com a persistência da pandemia do Covid-19, e 

precisamente numa altura tão desafiante, as autarquias destacaram as 

suas práticas mais inovadoras, nesta edição que contou com mais de 50 

autarquias inscritas. O painel do júri desta edição foi constituído 

por Miguel Ribeiro Ferreira, CEO da Fonte Viva, Luís Nazaré, Professor 

Universitário do ISEG, Ana Firmo Ferreira, CEO do Lisbon Awards Group, 

Gonçalo Saraiva Matias, Professor Universitário na Faculdade de 

Direito da Católica Portuguesa, Paulo Padrão, Diretor-Geral do ECO e, 

ainda, Teresa Figueira, Partner da Lift Consulting e Presidente da 

APECOM. ------------------------------------------------------------ 

O Prémio Autarquia do Ano homenageia os municípios e freguesias que 

se destacam, nas mais variadas áreas, pelas suas práticas inovadoras 

e de gestão rigorosa do interesse público. É uma marca registada do 

Lisbon Awards Group, entidade privada que é responsável por vários 

prémios e conferências nos mais diversos sectores de atividade. No seu 

portfólio incluem-se, por exemplo, os Prémios Lusófonos da 

Criatividade, o Lisbon International Advertising Festival, o Lisbon 

Business Summit, o Porto Law Summit e o Lisbon Law Summit, entre 

outros. ------------------------------------------------------------ 

g) “Censos 2021” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, deu nota que a partir de 5 de abril serão distribuídas à 

população cartas do INE – Instituto Nacional de Estatística, com os 

códigos necessários para responder aos Censos 2021. ----------------- 

A população deverá responder preferencialmente pela Internet, a partir 

de 19 de abril até 3 de maio. --------------------------------------- 

As respostas poderão ser feitas através de um computador, tablet ou 

smartphone com ligação à internet. Basta aceder a 

https://censos2021.ine.pt/, digitar o código e a password indicados 

na carta, responder às perguntas e, quando terminar, selecionar 

“Entregar”. -------------------------------------------------------- 

Os Censos constituem uma importante ferramenta, utilizada em vários 

países, usada para avaliar as necessidades dos habitantes e, a partir 
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daí, planificar uma série de bens e serviços necessários à população: 

hospitais, escolas, lares, transportes e serviços públicos. --------- 

Se não tiver condições para responder pela internet: ---------------- 

- Solicite o apoio de familiares ou amigos; ------------------------- 

- Telefone para a linha de apoio: 21 054 20 21; --------------------- 

- Dirija-se à sua Junta de Freguesia ou Câmara Municipal, com a carta 

do INE; ------------------------------------------------------------- 

- Aguarde pelo contacto do Recenseador (os contactos presenciais 

seguem o protocolo de saúde pública no âmbito da situação 

epidemiológica). --------------------------------------------------- 

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

assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, apresentou uma nota 

de agradecimento à comunidade flaviense pelo seu compromisso 

permanente e empenho no controlo da pandemia, formulando votos para 

que o compromisso se mantenha, após o período da Páscoa, de forma a 

poder ser evitada a situação vivida no final de ano de 2020.--------- 

Verificando-se uma evolução epidemiológica, muito positiva, ao nível 

do Concelho de Chaves, que de acordo com a informação mais atualizada, 

constante do Boletim epidemiológico elaborado pelo “ACES do Alto 

Tâmega e Barroso”, verificou-se a existência de dois novos casos na 

antepenúltima semana, onze novos casos na penúltima semana e um novo 

caso ativo na última semana. ---------------------------------------- 

 

 

II - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, DRA. MARIA 

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

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

Maria Manuela Pereira Tender, tendo começado a sua intervenção, por 

cumprimentar todos os presentes e desejar votos de boa saúde. ------- 

De seguida, associou-se, aos votos de congratulação apresentados pelo 

Senhor Presidente da Câmara, no início da presente reunião. --------- 

Seguidamente, abordou, novamente, o assunto relacionado com a 

atribuição de apoios financeiros às associações, para dar nota, que, 

tal como solicitado pelo Senhor Vice-presidente da Câmara, os serviços 

municipais, já procederam ao envio do Plano de atividades da associação 

“Indieror”, encontrando-se em falta, apenas o relatório de atividades 

e do gestor do contrato, neste contexto sugere ao Senhor Presidente 

da Câmara que, aquando da submissão de propostas de atribuição de 

apoios financeiros, a este Órgão, juntamente com Plano de Atividades 

também seja enviado o Relatório de atividades e o do gestor do 

contrato. ---------------------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, tendo referido que os relatórios, agora 

solicitados, estão entregues, irá dar orientações aos serviços 

municipais, para que procedam ao seu envio. ------------------------- 

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

Seguidamente, usou da palavra, o Presidente da Câmara Municipal, 

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

Aquando do envio da ordem de trabalhos, têm sido remetidos os Planos 

de atividades das Associações, sendo certo que os contratos programa 

são acompanhados de uma informação/relatório. Neste contexto, deu 

instruções aos serviços municipais para que no futuro se remeta, de 

forma adicional, o relatório de atividades e do gestor do contrato, 

se aplicável. ------------------------------------------------------- 

É importante realçar que, quando os apoios são aprovados durante o 

primeiro trimestre, existem associações que ainda não possuem estes 
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documentos devidamente aprovados pelos seus Órgãos, sendo esta uma 

matéria transversal a todas as associações, quer pela dificuldade de 

realizar reuniões, quer na elaboração tais documentos, principalmente, 

para as organizações que não têm um corpo técnico nem recursos humanos.  

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

Retomou, o usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo abordado um assunto 

constante da ordem de trabalhos, da reunião de hoje “Relatório – Posto 

de Turismo de Chaves”, no qual é referido a falta/necessidade de 

formação em línguas estrangeiras de alguns profissionais, sugerindo 

que o Município fizessem uma parceria com a Escola Secundária Fernão 

de Magalhães no âmbito da educação de adultos. ---------------------- 

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

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

Presidente da Câmara Municipal, tendo, sobre a matéria, referido o 

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

O assunto abordado pela Senhora Vereadora, relacionado com o relatório 

de funcionamento do Posto de Turismo de Chaves, será objeto de 

apreciação posterior, uma vez que o mesmo se encontra agendado para o 

período da ordem do dia da presente reunião. ------------------------ 

No entanto, importa destacar que existe uma parceria com o Instituto 

de Emprego e Formação Profissional, com o objetivo de formar, 

especificamente, alguns trabalhadores na área das línguas 

estrangeiras. Apesar desse facto, têm existido algumas dificuldades 

na sensibilização dos trabalhadores para a necessidade de formação 

suplementar. ------------------------------------------------------- 

Na área do turismo, a Autarquia realizou um esforço muito significativo 

para alocar recursos humanos qualificados para o Posto de Turismo de 

Chaves e para o Posto de Turismo do Alto Tâmega, tendo se verificado 

um verdadeiro salto qualitativo e quantitativo. --------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

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

Chaves, realizada em 18 de março de 2021. --------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E 

A FREGUESIA DE ERVEDEDO. ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE AGRELA. PROPOSTA 

N.º 35/GAPV/2021. --------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que a Junta de Freguesia de Ervededo, pretende a 

colaboração deste Município, centrada na cedência, a título de 

comodato, do prédio abaixo identificado – ponto n.º 2 – a fim de que 

a mesma se sirva dele para a realização de atividades relacionadas com 

as suas atribuições; ------------------------------------------------ 
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2. Considerando que o prédio urbano sito em Agrela, composto de escola 

primária, freguesia de Ervededo, concelho de Chaves, se encontra 

inscrito na respetiva matriz sob artigo 741, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Chaves com o n.º 1500/20100716, registado a 

favor do Município de Chaves pela Apresentação 517 de 2010/07/16; -- 

3. Considerando que o referido espaço se encontra devoluto devido ao 

encerramento das escolas sedeadas na respetiva freguesia, no âmbito 

da reorganização da Rede Escolar levada a efeito pelo Ministério da 

Educação, não se prevendo, a médio prazo, que o Município venha a ter 

necessidade do mesmo; ---------------------------------------------- 

4. Considerando que a necessidade por parte da Junta de Freguesia de 

Ervededo de ocupar o referido espaço se relaciona diretamente com uso 

do espaço para prestação de apoio a idosos e o desenvolvimento de 

atividades de âmbito cultural e recreativo, as quais constituem uma 

mais-valia para o bem estar e enriquecimento da população da respetiva 

freguesia;  --------------------------------------------------------                                                                                                                            

5. Considerando que o comodato é o contrato pelo qual uma das partes 

entrega à outra certa coisa móvel ou imóvel para que se sirva dela, 

com a obrigação de a restituir, de acordo com o disposto no artigo 

1129.º e seguintes, do Código Civil; -------------------------------- 

6. Considerando que a coisa comodatada ou emprestada deve ser aplicada 

ao fim a que se destina, sendo, nessa justa medida, vedado ao 

comodatário fazer dela o uso imprudente ou proporcionar a terceiros a 

sua utilização sem autorização do comodante, no caso, Município de 

Chaves; ------------------------------------------------------------ 

7. Considerando, por último, que existe interesse mútuo em colaborar 

na prossecução dos interesses próprios das populações locais e, a fim, 

em benefício da população em geral deste concelho. ------------------ 

II – Do Enquadramento Legal ----------------------------------------- 

1. Considerando que, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 7.º, 

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

constituem atribuições da freguesia a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, em articulação com o 

município; --------------------------------------------------------- 

2. Considerando que, nos termos do disposto na alínea j), do nº 1, 

do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

ulterior redação, compete à Assembleia Municipal deliberar sobre 

formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda 

articulada dos interesses próprios das populações. ------------------ 

III – Da Proposta em Sentido Estrito ------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário, a 

aprovação da seguinte proposta:  ------------------------------------ 

a) Que seja autorizada a celebração do contrato de comodato entre 

o Município de Chaves e a Junta de Freguesia de Ervededo, tendo como 

objeto o prédio urbano atrás identificado, e para o fim em vista, 

conforme matriz do contrato de comodato, contendo as cláusulas 

disciplinadoras dos direitos e obrigações das partes signatárias, que 

segue em anexo à presente proposta; --------------------------------- 

b) Sequencialmente, deverá a presente proposta de celebração de 

contrato de comodato ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia 

Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão deliberativo 

da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea j), do n.º 1, do 

artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

legitimando, simultaneamente, o Presidente da Câmara a outorgar, em 

representação do Município de Chaves, o mencionado contrato de 

comodato; ---------------------------------------------------------- 
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c) Logo que tal decisão venha a ser praticada, deverá a mesma ser 

levada ao conhecimento da Junta de Freguesia de Ervededo, através da 

emissão da competente notificação. ---------------------------------- 

Chaves, 18 de março de 2021. ---------------------------------------- 

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

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

Em anexo: A referida minuta de contrato de comodato.  ---------------

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

MINUTA DO CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A 

FREGUESIA DE ERVEDEDO ----------------------------------------------- 

O Município de Chaves, pessoa coletiva nº 501 205 551, com sede no 

Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da 

freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio necessário 

no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em Chaves, e com 

poderes para o ato, conforme o disposto na alínea f), do n.º 2, do 

artigo 35º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 

adiante designado por primeiro outorgante ou comodante, devidamente 

autorizado por deliberação da Câmara Municipal de ___ de _________ de 

2021 e da Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária realizada no 

dia _ --------------------------------------------------------------- 

e ------------------------------------------------------------------ 

A Freguesia de Ervededo, pessoa coletiva n.º ____________, com sede 

na ___________________________________, concelho de Chaves, 

representada neste ato pelo Presidente da Junta de Freguesia de 

Ervededo, ______________, estado civil , natural de _________, com 

domicílio  em _______ conforme o disposto na alínea a), do n.º 1, do 

artigo 18º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 

adiante designado por segundo outorgante ou comodatário, devidamente 

autorizado por deliberação da junta de freguesia de ___ de _________ 

de 2021 e da Assembleia de Freguesia em sua sessão ordinária realizada 

no dia -------------------------------------------------------------- 

É celebrado o presente contrato de comodato que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------- 

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

(Identificação do imóvel)------------------------------------------- 

O primeiro outorgante é proprietário do prédio urbano sito em Agrela, 

composto de escola primária, freguesia de Ervededo, concelho de 

Chaves, inscrito na respetiva matriz sob artigo 741, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves com o n.º 1500/20100716, 

registado a seu favor pela Apresentação 517 de 2010/07/16, com o valor 

patrimonial tributário de €28 198,76. ------------------------------ 

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

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

Considerando que o primeiro outorgante não tem, nem se prevê a médio 

prazo que venha a ter, necessidade daquele imóvel, e que o segundo 

outorgante dele necessita para seu uso, o primeiro entrega o mesmo ao 

segundo, a fim de que este se sirva dele para a realização de 

atividades relacionadas com as respetivas atribuições, particularmente 

para prestação de apoio a idosos e desenvolvimento de atividades de 

âmbito cultural e recreativo,  e na observação do disposto na alínea 

f) do artigo 1135.º do Código Civil, com a obrigação de o restituir 

assim que o primeiro outorgante o exija. --------------------------- 

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

(Das Obrigações do comodatário) ------------------------------------ 
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O segundo outorgante fica obrigado a fazer um uso prudente e cuidado 

do identificado prédio, designadamente, dando integral cumprimento às 

seguintes prescrições: --------------------------------------------- 

a) Manter e restituir o imóvel no estado em que o recebeu, 

ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso prudente, tendo em 

conta a finalidade para a qual foi cedido; -------------------------- 

b) Promover a expensas suas todas as obras de conservação ordinária 

que se mostrem indispensáveis à adequada utilização do imóvel; ----- 

c) Suportar os encargos decorrentes do seu normal funcionamento, 

designadamente, pagamento das taxas e consumos de água, eletricidade 

e outros da mesma natureza; ----------------------------------------- 

d) Disponibilizar o imóvel, a solicitação do Primeiro Outorgante, 

para a realização de eventos de interesse público municipal, 

nomeadamente, para a realização de atos eleitorais e/ou referendos, 

coordenados pela Comissão Nacional de Eleições. ------------------- 

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

(Benfeitorias) ----------------------------------------------------- 

1. Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 
outorgante, no imóvel em causa, passarão a fazer parte integrante do 

mesmo, sem direito a qualquer indemnização, e revertem a favor do 

Município. --------------------------------------------------------- 

2. Em caso de extinção dos efeitos do presente contrato, não assiste 
ao segundo outorgante qualquer direito de receber do primeiro 

outorgante, qualquer indemnização, seja a que título for, pela 

realização de obras ou benfeitorias executadas. -------------------- 

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

(Prazo de vigência) ------------------------------------------------- 

1. O presente contrato tem a duração de 10 anos, renovável por igual 
período de tempo, se não for denunciado por qualquer das partes 

contratantes. ------------------------------------------------------ 

2. O exercício do direito de denúncia, deverá ser formalizado, mediante 
carta registada com aviso de receção, dirigida à outra parte 

contratante com a antecedência de 30 dias sobre a data do termo do 

presente contrato, incluindo as sucessivas renovações, e ou da 

produção dos efeitos da denúncia. ---------------------------------- 

3. Não obstante a existência de prazo, qualquer das outorgantes poderá 
resolver o presente contrato nos termos do artigo 1140.º, do Código 

Civil. ------------------------------------------------------------- 

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

(Resolução do contrato) --------------------------------------------- 

1. É conferido ao primeiro outorgante o direito de resolução do 

contrato com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo 

outorgante prevista na cláusula 3.ª. -------------------------------- 

2. A resolução do contrato por parte do primeiro outorgante operar-
se-á nos termos gerais, ou seja, de acordo com o disposto nos artigos 

432º a 436º do Código Civil, nomeadamente mediante declaração à outra 

parte. ------------------------------------------------------------- 

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

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

O presente contrato produz todos os seus efeitos após a sua assinatura. 

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

(Disposição final) -------------------------------------------------- 

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente 

contrato, observar-se-á o disposto no artigo 1129.º e seguintes do 

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

O Presente contrato é elaborado em duplicado, sendo um dos exemplares 

para cada um dos outorgantes. --------------------------------------- 
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Assim o outorgaram. ------------------------------------------------- 

Chaves, ___ de ____ de 2021 ---------------------------------------- 

O primeiro outorgante :  ------------------------------------------- 

O segundo outorgante :  -------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

2.2. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A 

ASSOCIAÇÃO VIDAGUSTERMAS – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO TERMAL E TURÍSTICO DE VIDAGO. PROPOSTA N.º 

36/GAPV/2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento ------------------------------------------------ 

1. A Associação VIDAGUSTERMAS – Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago, NIPC 513 030 239, sedeada 

em Vidago, concelho de Chaves, é uma associação sem fins lucrativos 

para a qual cada associado, na sua constituição, contribuiu com 

unidades de participação, correspondendo, a cada unidade, mil euros.  

2. A VIDAGUSTERMAS, foi constituída com 39 unidades de participação, 

detendo o Município de Chaves 20 participações, tornando-se, por essa 

via, uma entidade pública participante com influência dominante na 

dita associação, à luz da previsão constante na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 19.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na ulterior redação.  

3. No âmbito da prossecução das suas atribuições em matéria de 

realização de investimentos em equipamento rural e urbano, o Município 

de Chaves promoveu a construção do Balneário Termal e Pedagógico de 

Vidago, no intuito de reforçar a capacidade e transversalidade da 

oferta termal deste Município, atribuindo-lhe uma componente 

inovadora, na área de formação de balneoterapia e SPA, tendo ainda 

assegurado, na área cultural e no âmbito das ações de interesse 

público, a requalificação da habitação onde viveu o pintor João Vieira, 

em Vidago, transformando-a em “Casa Museu João Vieira”, funcionando a 

mesma como catalisadora da atividade turística, cultural e económica 

da vila de Vidago. ------------------------------------------------- 

4. No âmbito do seu objeto social, a VIDAGUSTERMAS tem, entre outras 

atividades, a gestão de equipamentos turísticos, podendo exercer 

atividades acessórias relacionadas com o seu objeto principal, sendo 

certo que a respetiva área de intervenção geográfica, a habilita a 

poder dar uma resposta mais célere, eficaz e eficiente aos problemas 

da gestão corrente de equipamentos municipais como a “Casa Museu João 

Vieira”, a “Loja de Produtos Locais”, o “Posto de Atendimento 

Turístico” e outros equipamentos de interesse turístico local. --- 

5. Considerando que, a abertura da Casa-Museu João Vieira, um 

equipamento cultural objeto de cedência à VIDAGUSTERMAS mediante a 

celebração de contrato de comodato outorgado em 23/02/2016, cuja 

proposta foi aprovada em reunião de executivo municipal de 27/11/2015, 

permitiu, além da realização da exposição permanente do pintor e de 

outras exposições itinerantes, a par de variadas atividades culturais 

afins, a disponibilização ao público de uma Loja de Produtos Regionais, 

e, bem assim, do Balcão de Atendimento da Rota da Água e a Promoção 

Turística da Vila de Vidago e da Ribeira de Oura e, na verdade, da 

região flaviense, bem como a promoção do equipamento municipal 

Balneário Termal e Pedagógico de Vidago. --------------------------- 
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6. Considerando que a missão desta Associação, se consubstancia na 

dinamização da Vila Termal de Vidago como destino turístico de 

excelência, permitindo a valorização de todo o património cultural da 

região da Ribeira de Oura e, consequentemente do Concelho de Chaves, 

com particular enfoque numa oferta termal diferenciadora, quer na 

vertente terapêutica, quer na vertente de bem estar, quer, ainda, na 

promoção do património natural, gastronómico e hoteleiro. ---------- 

7. Considerando que a prossecução das enunciadas atividades se 

articula com o objeto da referida associação e com o interesse público 

municipal subjacente à participação do Município de Chaves na 

VIDAGUSTERMAS, por maioria de razão, no que se refere à gestão dos 

equipamentos municipais e à dinamização da atividade económica e 

turística, em especial para o corrente ano de 2021, que vê o Setor do 

Turismo sofrer ainda forte contração, em consequência da pandemia 

Covid-19 e das restrições associadas, como sejam as deslocações das 

pessoas, a forma de reunião e o convívio social. ----------------- 

8. A referida Associação é participada pelo Município de Chaves, o 

qual exerce uma influência dominante por via da detenção da maioria 

das unidades de participação 20 em 39, conforme antes enunciado, 

encontrando-se abrangida pelo regime jurídico do setor empresarial 

local – RJAEL- aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na 

ulterior redação. ------------------------------------------------ 

9. Atenta a natureza da associação, a par da execução das atividades, 

tempestivamente, aprovadas no plano de atividades e orçamento para 

2021, e de harmonia com o estipulado nos respetivos estatutos, e ainda 

em vista à concretização das atividades de interesse público 

consubstanciadas na continuação da promoção, dinamização e divulgação 

dos equipamentos culturais municipais localizados, na área geográfica 

de Vidago, assim como da Ribeira de Oura, o Município deverá celebrar 

um contrato programa com a referida associação titulando a gestão dos 

equipamentos, definindo, simultaneamente o fundamento da necessidade 

do contrato, bem como a eficiência e eficácia que se pretende atingir 

com a respetiva relação contratual, e, ainda, estabelecendo 

indicadores que permitam medir a realização dos objetivos ao abrigo 

das disposições combinadas previstas no n.º 3 do artigo 59. º e no 

artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na redação atual. -- 

10. Para efeitos do n.º 1 do artigo 5.º-B, do Código dos Contratos 

Públicos – CCP -, aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, na redação atual, a parte II do Código não se aplica à 

celebração do contrato programa, em causa, à luz do disposto na alínea 

c) do n.º 4 do artigo 5.º do CCP, estando, porém, sujeito ao seu âmbito 

de aplicação e princípios, com as devidas adaptações. -------------- 

11. Finalmente, atendendo a que as atividades de interesse geral em 

causa importam para a VIDAGUSTERMAS a adoção de custos inferiores aos 

proveitos, no âmbito da exploração do espaço museológico e turístico, 

bem como nas ações de promoção  turística local, nomeadamente através 

de edições informativas (brochuras), assiste-se à necessidade de 

atribuição de subsídio à exploração, por parte da entidade pública 

participante, no património daquela associação, ao abrigo de contrato 

programa a celebrar e para as atividades nele previstas, no valor que 

foi estimado em €40.000,00 (quarenta mil euros) --------------------- 

II – Da Proposta Stricto Sensu ---------------------------------- 
Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e nos termos do 

disposto sobre a matéria no Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

e nas disposições combinadas previstas no nº3 do artigo 59º e n.º5 do 

artigo 47º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, e nº1 do Artigo 1º-A e 
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Artigo 290-A, do CCP, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que adote deliberação no sentido de: --------------------- 

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

contrato-programa com a Associação VIDAGUSTERMAS – Associação para a 

Promoção e Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago -, titulando 

a continuação da gestão dos Equipamentos Municipais “Casa Museu João 

Vieira”, Loja de Produtos Locais, o Posto de Atendimento Turístico, 

bem como a promoção e divulgação do Balneário Termal e Pedagógico de 

Vidago, a promoção turística e a divulgação do património cultural e 

natural do território de Vidago e da Ribeira de Oura, mediante a 

atribuição de um subsídio à exploração no valor de €40.000,00, 

concretizando os indicadores de eficiência e eficácia que se pretendem 

atingir, nos termos do disposto no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 47.º do 

regime jurídico da atividade empresarial local e das participações 

sociais – RJAEL -, aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na 

ulterior redação, os quais, no presente ano, se encontram limitados 

pelos efeitos da pandemia Covid-19, no Setor do Turismo; ------------ 

b) A presente despesa tem enquadramento orçamental, na rubrica 

económica da despesa 04.07.01.08; -------------------------------- 

c) Em vista ao bom acompanhamento e monitorização do contrato é 

designado gestor do contrato, para efeitos do disposto no n.º 1 do 

artigo 290.º-A do CCP, o Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico, 

Arq. Rodrigo A. L. Moreira; ----------------------------------------- 

d) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo contrato-

programa, cujo teor se dá por integramente reproduzido, devendo a 

mesma ser sujeita à emissão de parecer prévio favorável, à formalização 

do contrato, por parte do Conselho Fiscal da Associação, nos termos 

previstos, e com as necessárias adaptações na alínea c) do n.º 6 do 

artigo 25.º do RJAEL, e submeter tais documentos à apreciação e 

discussão da assembleia municipal em vista à sua aprovação, nos termos 

do disposto no n.º 5 do artigo 47.º do citado regime jurídico;  ----- 

e) Em conformidade com o disposto no n.º 7 do aludido artigo 47.º, 

caso o respetivo contrato seja aprovado pelo órgão deliberativo 

municipal, depois de celebrado, que o mesmo seja comunicado à Inspeção-

Geral de Finanças e ao Tribunal de Contas, respeitando-se o prazo 

previsto para o efeito na LOPTC; ----------------------------------- 

f) Por fim, caso a presente proposta seja sancionada pelos 

competentes órgãos municipais, que fique desde já legitimado o 

Presidente da Câmara a outorgar o aludido contrato-programa.  ------ 

Chaves, aos 22 de março de 2021. ----------------------------------- 

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

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

Em anexo:  --------------------------------------------------------- 

- Plano de Atividades e Orçamento para 2021; ----------------------- 

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

- Minuta do Contrato Programa. --------------------------------------

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

MINUTA de CONTRATO-PROGRAMA ---------------------------------------- 

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

Município de Chaves, pessoa coletiva n.º 501 205 551, com sede na 

Praça de Camões, em Chaves, 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, 

em Chaves, com poderes para obrigar, conferidos por deliberação 

camarária de ….de ….de 2021 e da Assembleia Municipal de … de … de 

2021, adiante abreviadamente designado por CMC ou Primeiro Outorgante;  
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E ------------------------------------------------------------------ 

VIDAGUSTERMAS - Associação para a Promoção e Desenvolvimento Termal e 

Turístico de Vidago, sem fins lucrativos, com o NIPC 513 030 239, com 

sede em Vidago, na Estrada Nacional .nº 2, 234, 5425-323 Vidago, 

representada pelo Presidente da Direção, Rui Manuel Branco Rodrigues, 

com poderes para obrigar, conforme Estatutos e deliberação da reunião 

da Direção de … de …de 2021, adiante designada VIDAGUSTERMAS ou Segunda 

Outorgante; ----------------------------------------------- 

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

A Associação VIDAGUSTERMAS – Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago, NIPC 513 030 239, sedeada 

em Vidago, concelho de Chaves, é uma associação sem fins lucrativos 

para a qual cada associado na sua constituição contribuiu com unidades 

de participação, tendo por objeto social, designadamente: ----------- 

- A gestão de equipamentos Turísticos;------------------------------- 

-  O desenvolvimento termal e turístico de Vidago; ------------------ 

-  A promoção da vila de Vidago como destino termal e turístico; ---- 

- A promoção da vila de Vidago como local de realização de congressos, 

feiras e outras organizações afins, podendo exercer outras atividades, 

desde que consideradas acessórias ou complementares do seu objeto 

principal. --------------------------------------------------------- 

• A VIDAGUSTERMAS, foi constituída com 39 unidades de participação, 

detendo o Município de Chaves 20 participações, tornando-se, por essa 

via, uma entidade pública participante com influência dominante, na 

dita associação, à luz do disposto no regime jurídico do setor 

empresarial local nos termos das disposições combinadas previstas no 

artigo 59.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, na ulterior redação.-------------------------------- 

• No âmbito da prossecução das suas atribuições em matéria de 

realização de investimentos em equipamento rural e urbano, o Município 

de Chaves promoveu a construção do Balneário Termal e Pedagógico de 

Vidago, no intuito de reforçar a capacidade e transversalidade da 

oferta termal deste Município, atribuindo-lhe uma componente 

inovadora, na área de formação de balneoterapia e SPA, tendo ainda 

assegurado, na área cultural e no âmbito das ações de interesse 

público, a requalificação da habitação onde viveu o pintor João Vieira, 

em Vidago, transformando-a em “Casa Museu João Vieira”, funcionando a 

mesma como catalisadora da atividade turística, cultural e económica 

da vila de Vidago. ------------------------------------------------- 

• No âmbito do seu objeto social, a VIDAGUSTERMAS tem, entre outras 

atividades, a gestão de equipamentos turísticos, podendo exercer 

atividades acessórias relacionadas com o seu objeto principal, sendo 

certo que a respetiva área de intervenção geográfica, a habilita a 

poder dar uma resposta mais célere, eficaz e eficiente aos problemas 

da gestão corrente de equipamentos municipais como a “Casa Museu João 

Vieira”, a “Loja de Produtos Locais”, o “Posto de Atendimento 

Turístico” e outros equipamentos de interesse turístico local. ----- 

• A VIDAGUSTERMAS, mediante a celebração de contrato de comodato 

outorgado em 23/02/2016, cuja proposta foi aprovada em reunião de 

executivo municipal de 27/11/2015, tem na sua posse a “Casa Museu João 

Vieira”, permitindo, além da realização da exposição permanente do 

pintor e de outras exposições itinerantes, a par de variadas atividades 

culturais afins, a disponibilização ao público de uma Loja de Produtos 

Regionais, e, bem assim, do Balcão de Atendimento da Rota da Água e a 

Promoção Turística da Vila de Vidago e da Ribeira de Oura e, na 
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verdade, da região flaviense, bem como a promoção do equipamento 

municipal Balneário Termal e Pedagógico de Vidago. ----------------- 

• A missão desta Associação, consubstancia-se na dinamização da 

Vila Termal de Vidago como destino turístico de excelência, permitindo 

a valorização de todo o património cultural da região da Ribeira de 

Oura e, consequentemente do Concelho de Chaves, com particular enfoque 

numa oferta termal diferenciadora, quer na vertente terapêutica, quer 

na vertente de bem estar, quer, ainda, na promoção do património 

natural, gastronómico e hoteleiro. --------------------------------- 

• A prossecução das atividades de gestão e exploração dos 

equipamentos municipais “Casa-Museu João Vieira” e “Loja de Produtos 

Regionais” e “Posto de Atendimento Turístico”, articulam-se com o 

objeto da referida associação e com o interesse público municipal que 

esteve subjacente à participação do Município de Chaves na 

constituição da VIDAGUSTERMAS, visando contribuir para a coesão 

económica e social e para a promoção da cultura, do lazer, do turismo 

e da convivência inter-geracional, assegurando a universalidade e a 

qualidade dos serviços a prestar, procurando assegurar a viabilidade 

económica e o equilíbrio financeiro. ------------------------------- 

• Atenta a natureza da associação, a par da execução das 

atividades, tempestivamente, aprovadas no plano de atividades e 

orçamento para 2021, e de harmonia com o estipulado nos respetivos 

estatutos, e ainda em vista à concretização das atividades de interesse 

público consubstanciadas na continuação da promoção, dinamização e 

divulgação dos equipamentos culturais municipais localizados, na área 

geográfica de Vidago, assim como da Ribeira de Oura, o Município deverá 

celebrar um contrato programa com a referida associação titulando a 

gestão dos equipamentos, definindo, simultaneamente o fundamento da 

necessidade do contrato, bem como a eficiência e eficácia que se 

pretende atingir com a respetiva relação contratual, e, ainda, 

estabelecendo indicadores que permitam medir a realização dos 

objetivos ao abrigo das disposições combinadas previstas no n.º 3 do 

artigo 59. º e no artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na 

redação atual. ------------------------------------------------------ 

Assim, -------------------------------------------------------------

-Nos termos do disposto no artigo 47.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, na atual redação, é celebrado, e reciprocamente aceite, o 

presente contrato programa, o qual é enformado pelos considerandos 

acima enunciados, acolhendo algumas das atividades previstas no Plano 

de Atividades e no orçamento para o ano de 2021, não lhe sendo 

aplicável, para efeitos do n.º 1 do artigo 5 º-B, do Código dos 

Contratos Públicos – CCP -, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto e posteriores Declarações de Retificação, a 

parte II deste Código, nos termos previstos na alínea c), do n.º 4, 

do artigo 5.º do CCP, o qual irá reger-se pelas cláusulas seguintes:  

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

(Objeto, fundamento e finalidade) ----------------------------------- 

1. O presente contrato-programa tem por fundamento a necessidade de 

assegurar a prestação de serviços de interesse geral, nomeadamente, 

no que concerne à realização de atividades relativas à promoção e 

gestão, de maior proximidade e eficácia, dos equipamentos, propriedade 

do Município, a saber: “Casa Museu João Vieira”, “Loja de Produtos 

Regionais” e promoção e divulgação do “Balneário Termal e Pedagógico 

de Vidago”, “Posto de Atendimento Turístico” e, ainda, em geral, a 

promoção do património natural, cultural, gastronómico e hoteleiro da 

respetiva área geográfica. ----------------------------------------- 
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2. A realização de tais atividades deverá garantir a universalidade 

e a qualidade dos serviços a prestar às populações locais, contribuindo 

para a coesão económica e social local, para a promoção turística e 

cultural do respetivo território, constituindo uma alavanca do 

desenvolvimento turístico e de outras atividades económicas com ele 

relacionadas.  ------------------------------------------------------ 

Cláusula Segunda ---------------------------------------------------- 

(Missão) ----------------------------------------------------------- 

1- A VIDAGUSTERMAS, tem por missão a execução das ações constantes do 

Plano de Atividades e Orçamento para 2021, documento que se anexa ao 

presente contrato-programa e que aqui se dá por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais, utilizando, para a sua 

concretização critérios adequados de gestão e de execução técnica, 

promovendo a realização e a afetação, eficiente e eficaz, dos recursos 

financeiros inerentes, de forma a alcançar a qualidade do serviço 

pretendida.  -------------------------------------------------------- 

2- O presente contrato importa para a VIDAGUSTERMAS, a prossecução de 

objetivos setoriais e o assumir de custos com a natureza cultural dos 

serviços prestados às populações locais, no que concerne à gestão e 

exploração dos equipamentos públicos, a saber:  --------------------- 

a) A gestão e dinamização da Casa Museu João Vieira e das respetivas 

infraestruturas de apoio, incluindo a realização de exposições 

temporárias, mini concertos, tertúlias, palestras e conferências, 

visitas guiadas e um atelier de exploração dos materiais e técnicas 

assentes na vida e obra de João Vieira;  --------------------------- 

b) A promoção e divulgação turística do Balneário Termal de Vidago; 

c) A dinamização e exploração da Loja de Produtos Regionais, incluindo 

provas de vinhos e Workshops de alimentação saudável;  -------------- 

d) Balcão de Atendimento da Rota da Água;  -------------------------- 

e) Promoção Turística da Vila Termal de Vidago, mediante a organização 

de caminhadas, com a dinamização do trilho da Ribeira de Oura e do 

percurso urbano da Vila de Vidago, animação de verão e edição de 

material informativo.  --------------------------------------------- 

Cláusula Terceira -------------------------------------------------- 

(Indicadores de eficácia e de Eficiência) --------------------------- 

1. A eficácia e a eficiência que se pretende atingir com o presente 

contrato concretizam-se com os indicadores abaixo definidos. -------- 

2. Considerando a natureza da atividade a desenvolver – promoção, 

gestão e exploração dos equipamentos culturais – os indicadores ou 

referenciais são os seguintes, tendo em conta o último ano de atividade 

da VIDAGUSTERMAS, no que concerne à gestão dos equipamentos 

municipais, face aos efeitos no Setor do Turismo, decorrentes da 

pandemia Covid-19 e das restrições correlacionadas com o combate da 

mesma:  ------------------------------------------------------------ 

a) Regularidade da atividade de exploração: ------------------------ 

i) Muito eficaz: Funcionamento dos equipamentos culturais, durante 

todo o ano, com visitas totais estimadas na ordem dos 750 visitantes; 

ii) Eficaz: Funcionamento dos equipamentos culturais, durante todo o 

ano, com visitas totais estimadas na ordem dos 500 visitantes;  ----- 

iii) Ineficaz: Funcionamento dos equipamentos culturais, durante todo 

o ano, com visitas estimadas na ordem dos 250 visitantes;  --------- 

b) Eficácia orçamental: Em vista a uma gestão orçamental eficaz e 

eficiente a empresa deverá desenvolver a promoção, gestão e exploração 

dos equipamentos culturais de forma a garantir que os custos sejam 

iguais aos proveitos. -----------------------------------------------  

Cláusula Quarta ----------------------------------------------------- 

(Quadro económico) -------------------------------------------------- 
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1. As atividades de interesse geral em causa importam para a 

VIDAGUSTERMAS a adoção de custos inferiores aos proveitos, no âmbito 

da exploração dos espaços museológicos/equipamentos culturais pelo que 

é previsível a necessidade de atribuição de um subsídio à exploração, 

por parte da entidade pública participante, no património daquela 

associação, ao abrigo do presente contrato programa a celebrar e para 

as atividades nele previstas, no valor que foi estimado em €40.000,00 

(quarenta mil euros).  ---------------------------------------------- 

2. A quantia referida no número antecedente será liquidada uma só vez, 

durante o mês de maio de 2021, sendo suportada pelas seguintes rubricas 

orçamentais: Corrente: 04.07.01.08, correspondendo ao presente encargo 

o Compromisso n.º …/2021, extraído do sistema informático de apoio à 

execução orçamental.  ----------------------------------------------- 

Cláusula Quinta ----------------------------------------------------- 

(Das obrigações) ---------------------------------------------------- 

Na prossecução dos objetivos comuns e setoriais a VIDAGUSTERMAS 

obriga-se a: -------------------------------------------------------- 

a. Apresentar o relatório de execução orçamental das atividades 

desenvolvidas;  ----------------------------------------------------- 

b. Facultar elementos ao executivo municipal, sempre que 

solicitados; ------------------------------------------------------- 

c. Cumprimento de todas as regras legais no âmbito da contratação 

pública;  ----------------------------------------------------------- 

d. Apresentar indicadores que demonstrem os impactos positivos a 

desenvolver com esta relação contratual; ----------------------------  

e. Suportar todos os encargos inerentes à dinamização dos 

equipamentos públicos, cuja gestão fica a seu cargo.  ---------------

Cláusula Sexta ------------------------------------------------------ 

(Das alterações ou aditamentos ao Contrato-Programa) ---------------- 

1. A VIDAGUSTERMAS e a CMC obrigam-se, mutuamente, a cooperar no 

sentido de garantir a boa realização do objeto do presente contrato-

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

2. Qualquer alteração, aditamento ou disposição acessória ao presente 

contrato-programa e/ou seus anexos deverá constar de documento escrito 

e assinado por ambas as partes, que consubstanciará, de igual modo, 

anexos supervenientes ao mesmo.  ----------------------------------- 

Cláusula Sétima----------------------------------------------------- 

(Incumprimento do Contrato-Programa) -------------------------------- 

O incumprimento do presente Contrato-Programa é motivo bastante para 

a sua resolução pela parte não faltosa, a qual será operada nos termos 

do quadro legal em vigor aplicável.  ------------------------------- 

Cláusula Oitava ---------------------------------------------------- 

(Resolução de conflitos) -------------------------------------------- 

Para dirimir qualquer litígio emergente da interpretação e execução 

do presente Contrato-Programa é competente o Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------ 

Cláusula Nona ------------------------------------------------------- 

(Designação do Gestor do Contrato)---------------------------------- 

Para efeitos do disposto no n.º1, do artigo 290.º-A do CCP, foi 

designado como gestor do contrato o _______________________, por 

deliberação de xx de xxx de 2021, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução do contrato, designadamente os níveis de 

desempenho dos indicadores previstos na Cláusula Terceira. --------- 

Cláusula Décima ---------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos e vigência) ----------------------------------- 
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O presente contrato produzirá efeitos após a sua assinatura, mediante 

prévia aprovação pela Assembleia Municipal de Chaves, vigorando até 

31 de dezembro de 2021. ---------------------------------------------  

Paços do Concelho em Chaves, ….de … de 2021.  ----------------------- 

O presente contrato-programa é feito em duplicado, ficando um exemplar 

na posse de cada um dos outorgantes, possui todas as folhas rubricadas 

e vai ser assinado.  ------------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal de Chaves (Nuno Vaz)  -------------- 

O Presidente da Associação VIDAGUSTERMAS (Rui Branco) --------------- 

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

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

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

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

 

 

2.3. APROVAÇÃO DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PROGRAMA 

MUNICIPAL DE APOIO ÀS EMPRESAS E EMPRESÁRIOS DO CONCELHO EM VIRTUDE 

DA PANDEMIA POR COVID-19. PROPOSTA N.º 38/GAPV/2021. ---------------- 

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: --------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal de Chaves, em reunião ordinária realizada no 

pretérito dia 18 de março de 2021, deliberou, por unanimidade, aprovar 

o regulamento do programa municipal de apoio às empresas e empresários 

do concelho em virtude da pandemia por Covid-19, em sintonia com o 

disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, na 

alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º, nas alíneas g) do n.º 1 e k) do n.º 

2 do artigo 25.º, nas alíneas k), ff) e ccc) do n. º 1 do artigo 33.º, 

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

sem prejuízo de competente sancionamento pelo órgão deliberativo sob 

proposta do órgão executivo, por via do instituto jurídico da 

ratificação estribado no artigo 164.º do Código do Procedimento 

Administrativo, face ao atual período de emergência nacional – 

decretado e renovado por Sua Excelência o Senhor Presidente da 

República (Decreto do Presidente da República n.º 25-A/2021, de 11 de 

março) e ao quadro legal associado, especialmente o disposto no artigo 

26.º do Decreto-lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na atual redação, 

e na regulamentação prevista na Lei n.º 6/2020, de 10 de abril,  na 

atual redação. ------------------------------------------------------ 
O regulamento municipal ora em referência tem sido amplamente acolhido 

em sede do mercado económico local e, igualmente, junto da comunidade 

flaviense, traduzindo-se na atribuição de um apoio destinado às 

empresas e empresários em nome individual existentes no concelho, 

enquanto complemento e reforço de medidas económicas nacionais 

adotadas por outras entidades, especialmente com vista à manutenção 

do nível de emprego e à valorização da atividade das empresas, 

prevenindo a ocorrência de repercussões negativas no mercado de 

trabalho, devido a fatores de instabilidade relacionadas com a 

situação epidemiológica. -------------------------------------------- 
Atento o enunciado acolhimento, cumpre ainda delinear no regulamento 

municipal ora em análise o respetivo âmbito de aplicação em matéria 

de apoios a atribuir, perpassando, especialmente, por abranger a 

elegibilidade das empresas/empresários em nome individual que 

iniciaram atividade apenas em 2020, das empresas que detenham mais de 

um estabelecimento  comercial aberto ao público e dos empresários em 

nome individual que tenham tido, no ano de 2020, um volume de negócios 
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inferior ao mínimo de cinco mil euros então fixado desde que detenham 

apenas uma única atividade, eliminado ainda eventual redundância em 

matéria de documentos comprovativos. -------------------------------- 
II – Da Proposta Stricto Sensu -------------------------------------- 

Pelo exposto supra, em sintonia com o disposto no artigo 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, na alínea m) do n.º 2 do artigo 

23.º, nas alíneas g) do n.º 1 e k) do n.º 2 do artigo 25.º, nas alíneas 

k), ff) e ccc) do n. º 1 do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na ulterior redação, sendo certo que o regulamento 

ora em apreço carece de sancionamento pelo órgão deliberativo sob 

proposta do órgão executivo, mormente, e face ao atual período de 

emergência nacional – recentemente decretado e renovado por Sua 

Excelência o Senhor Presidente da República (Decreto do Presidente da 

República n.º 31-A/2021, de 25 de março) e ao quadro legal associado, 

especialmente o disposto no artigo 26.º do Decreto-lei n.º 10-A/2020, 

de 13 de março, na atual redação, e na regulamentação prevista na Lei 

n.º 6/2020, de 10 de abril,  na atual redação - 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, 

acautelando-se, contudo a imprescindível eficácia, proponho ao 

executivo municipal, o seguinte: ------------------------------------ 
1. Aprovar a primeira alteração ao regulamento do programa municipal 

de apoio às empresas e empresários do concelho em virtude da pandemia 

por Covid-19, aprovado na reunião de câmara Municipal realizada em 18 

de março de 2021, conforme documento que se junta em anexo sob a forma 

de Doc. n.º 1, com dispensa de discussão pública, com fundamento na 

urgência e garantia de efeito útil, atento o atual período de 

emergência nacional e quadro legal associado; ----------------------- 

2. Ratificação na próxima sessão do órgão deliberativo que vier a 

ter lugar, atenta a previsão constante no artigo 164.º do Código do 

Procedimento Administrativo, acautelando-se a imprescindível 

eficácia. ---------------------------------------------------------- 

Chaves, aos 29 de março de 2021. ------------------------------------ 

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

na ausência do Presidente ------------------------------------------- 

Francisco Melo ------------------------------------------------------ 

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

Doc. n.º 1 ---------------------------------------------------------- 

Primeira alteração ao Regulamento do programa municipal de apoio às 

empresas e empresários do concelho em virtude da pandemia por Covid-

19 ----------------------------------------------------------------- 

Nota Justificativa -------------------------------------------------- 

No contexto atual de pandemia internacional, ocasionada pela doença 

COVID-19, assim qualificada pela Organização Mundial de Saúde, e após 

renovadas declarações de estado de emergência no país emanadas por Sua 

Excelência, o Senhor Presidente da República, são múltiplas e 

persistentes as suas consequências negativas, denotando especial 

impacto em sede sanitária, social e económica e afetando, de sobre 

maneira, as famílias e as empresas mais vulnerárias, ou seja, aquelas 

que detêm menor capacidade económica. ------------------------------- 

No âmbito económico, e na esteira do que antecede, aprovou o órgão 

executivo, em reunião ordinária realizada no dia 18 de março de 2021, 

o Regulamento do programa municipal de apoio às empresas e empresários 

do concelho em virtude da pandemia por Covid-19, sujeito a posterior 

sancionamento pelo órgão deliberativo por via da ratificação, prevista 

no artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, atenta a 

declaração e subsequente renovação de estado de emergência no país, 
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cuja primeira alteração urge assegurar, traduzida na delineação do 

respetivo âmbito de aplicação em matéria de apoios a atribuir, 

perpassando, especialmente, por abranger a elegibilidade das 

empresas/empresários em nome individual que iniciaram atividade apenas 

em 2020, das empresas que detenham mais de um estabelecimento  

comercial aberto ao público e dos empresários em nome individual que 

tenham tido, no ano de 2020, um volume de negócios inferior ao mínimo 

de cinco mil euros então fixado desde que detenham apenas uma única 

atividade, eliminado ainda eventual redundância em matéria de 

documentos comprovativos. ------------------------------------------- 

CAPÍTULO I ---------------------------------------------------------- 

Disposições gerais -------------------------------------------------- 

(…) ---------------------------------------------------------------- 

Onde se lê: --------------------------------------------------------- 

“Artigo 5.º --------------------------------------------------------- 

Apoio Financeiro ---------------------------------------------------- 

1 - O apoio previsto no presente regulamento consiste num apoio 

financeiro não reembolsável, de valor correspondente a 750 euros 

(setecentos e cinquenta euros), mediante requerimento escrito e 

sujeito à verificação de comprovada perda de faturação superior a 20 

% no ano de 2020, com referência ao valor de faturação do ano de 2019. 

2 - Em caso de comprovada perda de faturação superior a 35 % no ano 

de 2020, com referência ao valor de faturação do ano de 2019, será 

concedido um apoio adicional de valor correspondente a 250 euros 

(duzentos e cinquenta euros). --------------------------------------- 

3 - Compete ao requerente anexar os elementos que comprovem a perda 

de faturação, a qual deverá decorrer diretamente da pandemia por Covid-

19.” --------------------------------------------------------------- 

Passa a ler-se: ----------------------------------------------------- 

“Artigo 5.º --------------------------------------------------------- 

Apoio Financeiro ---------------------------------------------------- 

1 - O apoio previsto no presente regulamento consiste num apoio 

financeiro não reembolsável, de valor correspondente a 750 euros 

(setecentos e cinquenta euros), mediante requerimento escrito e 

sujeito à verificação de comprovada perda de faturação superior a 20 

% no ano de 2020, com referência ao valor de faturação do ano de 2019. 

2 - Em caso de comprovada perda de faturação superior a 35 % no ano 

de 2020, com referência ao valor de faturação do ano de 2019, será 

concedido um apoio adicional de valor correspondente a 250 euros 

(duzentos e cinquenta euros). --------------------------------------- 

3 - Compete ao requerente anexar os elementos que comprovem a perda 

de faturação, a qual deverá decorrer diretamente da pandemia por Covid-

19. ---------------------------------------------------------------- 

4 – Na hipótese de uma Empresa Privada, atentos os requisitos previstos 

no n.º 1 do artigo 4.º, ter início de atividade apenas em 2020, o 

valor percentual das quebras de faturação será calculado com base nos 

meses de janeiro e fevereiro, e novembro e dezembro. ---------------- 

5 – Na eventualidade de uma Empresa Privada, atentos os requisitos 

previstos no n.º 1 do artigo 4.º, deter mais de um estabelecimento 

comercial aberto ao público em Chaves, é possível atribuir um apoio 

financeiro de valor correspondente a 250 euros (duzentos e cinquenta 

euros) por cada um deles, até ao limite de quatro estabelecimentos 

comerciais.” ------------------------------------------------------- 

Onde se lê: --------------------------------------------------------- 

“Artigo 6. º -------------------------------------------------------- 

Empresários em nome individual -------------------------------------- 
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1 - Podem candidatar-se ao apoio previsto no presente Regulamento os 

Empresários em nome individual referidos no artigo 4.º, 

independentemente de terem ou não trabalhadores ao seu serviço 

(trabalhadores por conta de outrem), exceto se no ano económico de 

2020 não tiverem exercido atividade, nem tiverem obtido quaisquer 

rendimentos da categoria B. ----------------------------------------- 

2 – Para o efeito, o Empresário em nome individual deve comprovar que 

pagou contribuições à Segurança Social, no ano de 2020, e declarar sob 

compromisso de honra que não desenvolveu atividade como trabalhador 

por conta de outrem. ------------------------------------------------ 

3 - A elegibilidade dos Empresários em nome individual que não tenham 

trabalhadores ao seu serviço e que desenvolvam a título principal 

atividades económicas ligadas ao comércio e serviços, depende, ainda, 

da obtenção, no ano de 2020, de um volume de negócios mínimo de 5 

(cinco) mil euros.” ------------------------------------------------- 

Passa a ler-se: ----------------------------------------------------- 

“Artigo 6. º -------------------------------------------------------- 

Empresários em nome individual -------------------------------------- 

1 - Podem candidatar-se ao apoio previsto no presente Regulamento os 

Empresários em nome individual referidos no artigo 4.º, 

independentemente de terem ou não trabalhadores ao seu serviço 

(trabalhadores por conta de outrem), exceto se no ano económico de 

2020 não tiverem exercido atividade, nem tiverem obtido quaisquer 

rendimentos da categoria B. ----------------------------------------- 

2 – Para o efeito, o Empresário em nome individual deve comprovar que 

pagou contribuições à Segurança Social, no ano de 2020, e declarar sob 

compromisso de honra que não desenvolveu atividade como trabalhador 

por conta de outrem. ------------------------------------------------ 

3 - A elegibilidade dos Empresários em nome individual que não tenham 

trabalhadores ao seu serviço e que desenvolvam a título principal 

atividades económicas ligadas ao comércio e serviços, depende, ainda, 

da obtenção, no ano de 2020, de um volume de negócios mínimo de 5 

(cinco) mil euros. -------------------------------------------------- 

4 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, são ainda elegíveis 

os Empresários em nome individual que não tenham trabalhadores ao seu 

serviço e que desenvolvam a título principal atividades económicas 

ligadas ao comércio e serviços, dependendo, ainda, da obtenção, no ano 

de 2020, de um volume de negócios mínimo de mil euros, desde não tenham 

mais nenhuma atividade.” -------------------------------------------- 

Onde se lê: --------------------------------------------------------- 

“CAPÍTULO II -------------------------------------------------------- 

Formalização e análise das candidaturas ----------------------------- 

Artigo 7.º ---------------------------------------------------------- 

Formalização ------------------------------------------------------- 

1 - O acesso ao apoio financeiro é efetuado por candidatura, em modelo 

próprio que constará no site do Município e nos postos de atendimento 

municipal, nos 60 (sessenta) dias seguintes à data de entrada em vigor 

do presente regulamento, acompanhada dos seguintes elementos: ------- 

a) Declarações válidas relativas à regularidade das situações 

contributiva e tributária perante a Segurança Social e a Autoridade 

Tributária Aduaneira, ou autorização para consulta eletrónica das 

situações; --------------------------------------------------------- 

b) Comprovativo do IBAN de conta bancária titulada pela entidade 

candidata. Apenas serão aceites os documentos oficiais 

emitidos/impressos via entidade bancária onde conste, num único 

documento, obrigatoriamente, o número de IBAN e o nome do titular da 

conta bancária. ----------------------------------------------------- 
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c) Certidão permanente da Empresa (no caso de pessoa coletiva); ----- 

d) Cópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de 

Contribuinte do(s) sujeito(s) que outorga(m) o formulário de 

candidatura em representação da empresa; ---------------------------- 

e) Formulário, conforme minuta disponível no site do Município e nos 

postos de atendimento municipal. ------------------------------------ 

f) Mapa resumo do Saft com a exportação da faturação para a Autoridade 

Tributária e Aduaneira, respeitante ao ano de 2019 e 2020, e declaração 

assinada por quem obriga a empresa e por um contabilista certificado 

a atestar a perda de faturação no ano de 2020. ---------------------- 

g) Declaração, sob compromisso de honra, de que não é devedor de 

qualquer importância/valor ao Município de Chaves. ------------------ 

2 - Os Empresários em nome individual devem proceder, de igual modo, 

à entrega dos elementos referidos no n.º 1 do presente artigo, à 

exceção daqueles que em função da sua natureza não lhe sejam 

diretamente aplicáveis, e em acréscimo: ----------------------------- 

a) Declaração de início de atividade e alterações; ------------------ 

b) Certidão de domicílio fiscal; ------------------------------------ 

c) Última declaração de IRS. ---------------------------------------- 

d) Comprovativo do pagamento das contribuições à Segurança Social, no 

ano 2020. ----------------------------------------------------------- 

e) Declaração, sob compromisso de honra, que não desenvolve, nem 

desenvolveu, no ano de 2020, atividade como trabalhador por conta de 

outrem. ------------------------------------------------------------ 

f) Declaração, sob compromisso de honra, de que não é devedor de 

qualquer importância/valor ao Município de Chaves.” ----------------- 

Passa a ler-se: ----------------------------------------------------- 

“CAPÍTULO II -------------------------------------------------------- 

Formalização e análise das candidaturas ----------------------------- 

Artigo 7.º ---------------------------------------------------------- 

Formalização ------------------------------------------------------- 

1 - O acesso ao apoio financeiro é efetuado por candidatura, em modelo 

próprio que constará no site do Município e nos postos de atendimento 

municipal, nos 60 (sessenta) dias seguintes à data de entrada em vigor 

do presente regulamento, acompanhada dos seguintes elementos: ------- 

a) Declarações válidas relativas à regularidade das situações 

contributiva e tributária perante a Segurança Social e a Autoridade 

Tributária Aduaneira, ou autorização para consulta eletrónica das 

situações; --------------------------------------------------------- 

b) Comprovativo do IBAN de conta bancária titulada pela entidade 

candidata. Apenas serão aceites os documentos oficiais 

emitidos/impressos via entidade bancária onde conste, num único 

documento, obrigatoriamente, o número de IBAN e o nome do titular da 

conta bancária. ----------------------------------------------------- 

c) Certidão permanente da Empresa (no caso de pessoa coletiva); ----- 

d) Cópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de 

Contribuinte do(s) sujeito(s) que outorga(m) o formulário de 

candidatura em representação da empresa; ---------------------------- 

e) Formulário, conforme minuta disponível no site do Município e nos 

postos de atendimento municipal. ------------------------------------ 

f) Mapa resumo do Saft com a exportação da faturação para a Autoridade 

Tributária e Aduaneira, respeitante ao ano de 2019 e 2020, e declaração 

assinada por quem obriga a empresa e por um contabilista certificado 

a atestar a perda de faturação no ano de 2020, quando aplicável. ---- 

g) Declaração, sob compromisso de honra, de que não é devedor de 

qualquer importância/valor ao Município de Chaves. ------------------ 
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2 - Os Empresários em nome individual devem proceder, de igual modo, 

à entrega dos elementos referidos no n.º 1 do presente artigo, à 

exceção daqueles que em função da sua natureza não lhe sejam 

diretamente aplicáveis, e em acréscimo: ----------------------------- 

a) Declaração de início de atividade e alterações; ------------------ 

b) Certidão de domicílio fiscal; ------------------------------------ 

c) Última declaração de IRS. ---------------------------------------- 

d) Comprovativo do pagamento das contribuições à Segurança Social, no 

ano 2020. ----------------------------------------------------------- 

e) Declaração, sob compromisso de honra, que não desenvolve, nem 

desenvolveu, no ano de 2020, atividade como trabalhador por conta de 

outrem. ------------------------------------------------------------ 

f) Declaração, sob compromisso de honra, de que não é devedor de 

qualquer importância/valor ao Município de Chaves.” ----------------- 

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

4. FREGUESIAS 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR PREJUÍZOS PROVOCADOS POR ANIMAIS 

ERRANTES; - INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 03/GSPBEA/2021, DO GABINETE DE 

SAÚDE PÚBLICA E BEM ESTAR ANIMAL. REQ: CARLOS DA COSTA GONÇALVES 

BARROCAS. INF 39/DAG/21. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Na sequência do pedido de indemnização apresentado por Carlos da 

Costa Gonçalves Barrocas, por danos causados por cães errantes ao 

filho, bem como no veículo motorizado onde este seguia, incidente 

ocorrido no parque de estacionamento do supermercado Minipreço, o 

Gabinete de Saúde Pública e Bem Estar Animal produziu a 

Informação/Proposta n.º 03/GSPBEA/2021, datada do pretérito dia 1 de 

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

2. Considerando o quadro factual evidenciado na Informação 

identificada supra, a referida unidade orgânica veio solicitar, a 

estes serviços, a emissão de parecer sobre a existência, ou não, de 

responsabilidade civil do Município relacionada com o incidente 

exposto pelo requerente, levando em especial linha de atenção o facto 

dos canídeos se encontrarem albergados em casa de um particular, sendo 

alimentados por este último. ---------------------------------------- 

3. É, pois, na sequência deste pedido de parecer que se apresentam, 

de seguida, as considerações que reputamos de pertinentes no caso 

individual e concreto em apreciação. -------------------------------- 

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

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

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

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

grandes tipos, a saber:  -------------------------------------------- 
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a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa;-- 

b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional;--- 

c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

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

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

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que “aquele que, 
com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou 

qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica 

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

5. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 

são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 

órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

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

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

6. Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e 

agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina 

que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja 

razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um 

titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. -------- 

7. Por último, tal facto, como se viu, deverá, ainda, caracterizar-se 
como ilícito, ou seja, antijurídico ou contrário ao direito.  ------ 

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

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

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

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

9. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, o peticionário 
afirma que os prejuízos foram provocados por cães errantes. -------- 

10. Sucede, porém, que, de acordo com a Informação/Proposta n.º 

03/GSPBEA/2021, produzida pelo Gabinete de Saúde Pública e Bem Estar 

Animal, os animais, em causa, eram alimentados por uma moradora, a 

qual albergava os mesmos na sua residência. ------------------------ 

11. Tal circunstância, para além de resultar das exposições 

apresentadas por outros moradores e pela PSP, documentos constantes 

em anexo ao presente processo, foi, ainda, assumida pela própria 

moradora que, para o efeito, alegou que alimentava e dava refúgio aos 

animais em causa, apesar de, segunda ela, não ser a respetiva 

detentora. --------------------------------------------------------- 

12. Por outro lado, importa referir que o Município de Chaves, tendo 

sido confrontado com o relatado, adotou diligências no sentido de 

resolver a situação, conforme resulta da Informação produzida pelo 

Gabinete de Saúde Pública e Bem Estar Animal. ---------------------- 
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13. Aqui chegados, importa, pois, verificar sobre quem recaia, no 

caso, o dever de vigilância sobre os animais, em causa, e, 

consequentemente, a eventual responsabilidade pelos danos provocados 

pelos mesmos. ------------------------------------------------------ 

14. Ora, determina o artigo 493º, do Código Civil, que “quem tiver o 

encargo de vigilância de qualquer animal responde pelos danos que os 

animais causarem, salvo se provar que nenhuma culpa houve da sua parte 

ou que os danos se teriam igualmente produzido ainda que não houvesse 

culpa da sua parte.” ----------------------------------------------- 

15. Ainda sobre esta matéria, o art.º 502.º, do Código Civil, prevê 

que ---------------------------------------------------------------- 

“Quem no seu próprio interesse utilizar quaisquer animais responde 

pelos danos que eles causarem, desde que os danos resultem do perigo 

especial que envolve a sua utilização”. ----------------------------- 

16. Por sua vez, e de acordo com o disposto na alínea d), do artigo 

2º, do Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro e ulteriores 

alterações, considera-se como “detentor” de animais, qualquer pessoa, 

singular ou coletiva, responsável pelos animais de companhia para 

efeitos de reprodução, criação, manutenção, acomodação ou utilização, 

com ou sem fins lucrativos. ---------------------------------------- 

17. Partindo do quadro legal, acima traçado, o Tribunal da Relação 

de Lisboa, em sede de acórdão sacado no âmbito do Processo n.º 

3121/03.4TBCSC.L1-6, datado do dia 24/11/2009, concluiu o seguinte: 

“- a responsabilidade civil por facto ilícito pode cumular-se com a 

responsabilidade pelo risco ---------------------------------------- 

- a responsabilidade pelo risco recai sobre quem tiver a qualidade de 

“detentor do animal”, figura com um âmbito mais abrangente que a de 

“proprietário”; ---------------------------------------------------- 

- “detentor” do animal é aquele em cuja casa o animal é albergado, não 

transitoriamente mas com um certo tempo de duração; 

- quem tem um cão de raça rottweiller a “viver” na sua casa, não se 

provando que o cão tenha outro “detentor” senão o dono da casa, 

permite-nos concluir que este o “utiliza no seu próprio interesse.” 

18. Assim, tendo um animal detentor, nos termos, acima, configurados, 

é sobre este último que recai a responsabilidade pelos danos causados 

pelo primeiro. ----------------------------------------------------- 

19. Como se viu, no caso individual e concreto, tudo aponta no sentido 

de que os animais se encontravam albergados na casa de um particular, 

sendo, inclusivamente, alimentados por este último. ---------------- 

20. Ou seja, tudo aponta para a existência de um detentor dos animais. 

21. E, repare-se, que mesmo nos casos em que o Município tem de 

proceder à captura de animais errantes1, o que, refira-se, veio a 

suceder, existindo um detentor, é sobre este que recaem todas as 

despesas de alimentação e alojamento, durante o período de recolha no 

canil ou gatil, conforme decorre do disposto no n.º 2, do artigo 9º, 

do Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17/12 e ulteriores alterações. ----- 

22. Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, não parecem estar 

reunidos, salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis 

para o apuramento de responsabilidade civil extracontratual da 

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

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

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

                                                           
1 O que não se confunde com o termo “vadios”.------------------------ 
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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, não decorrendo qualquer responsabilidade 

da Autarquia a título de responsabilidade extracontratual; --------- 

b) No cumprimento do disposto no art. 121º e ss. do CPA, deverá tal 
sentido de decisão administrativa acima proposta ser sujeita a 

audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 

dias para permitir ao ora peticionário vir ao procedimento, por 

escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão 

entretanto exarado; ------------------------------------------------ 

c) Decorrido o aludido prazo, deverá o interessado ser notificado, nos 
termos do art. 114º do Código do Procedimento Administrativo, da 

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

d) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Presidente 
da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. ---------------------------------- 

É tudo o que tenho a informar sobre este assunto. ------------------- 

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

Chaves, 17 de março de 2021. ---------------------------------------- 

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

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

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

DE 18/03/2021 ------------------------------------------------------ 

Atenta a fundamentação de facto e de direito aduzida, é de acolher a 

estratégia perfilada no ponto III. À consideração do Senhor Presidente 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 20.03.2021 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO CIVIL. REQ: ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA DA 

COMPANHIA DE SEGUROS “FIDELIDADE ASSISTÊNCIA – COMPANHIA DE SEGUROS 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 40/DAG/2021. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Do Enquadramento da Situação ------------------------------------ 

1) Através do email com o registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º11265, subscrito em nome de 

“Fidelidade Assistência – Companhia de Seguros, S.A” (Área de Proteção 

Jurídica), veio solicitar a assunção de responsabilidade, por parte 

deste Município, com vista ao pagamento de uma indemnização pelos 

danos patrimoniais sofridos (€ 916,35), na sequência do alegado 

acidente de viação ocorrido com a viatura automóvel com a matricula 

80-88-SJ, na Rua Comendador Pereira da Silva (próximo do Restaurante, 

“A Talha”), em Chaves. ---------------------------------------------- 

2) Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em 

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 04/02/2021, a qual 

recaiu sobre o teor da informação técnica n.º 14/DAG/2021, de 

20/01/2021, veio aquele órgão municipal manifestar a intenção de 

indeferir a pretensão formulada, de acordo com as razões de facto e 

de direito expostas na referida informação. ------------------------- 

3) Neste contexto, foi concedido à requerente o prazo de 10 dias 

para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do disposto no artigo 121.º, do Código do 
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Procedimento Administrativo (aprovado em anexo pelo Decreto Lei 

n.º4/2015, de 7 de janeiro, doravante CPA). ------------------------- 

4) Decorrido o aludido prazo, a requerente não apresentou qualquer 

observação ou sugestão, na legítima tentativa de inverter o sentido 

de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo municipal. --- 

5) Assim, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora definitivo.  

II – Da proposta ---------------------------------------------------- 

Destarte, e de acordo com as razões de facto e de direito acima 

expostas, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

a) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

consubstanciada no indeferimento do pedido formulado pela requerente, 

com base nas razões expostas na informação técnica n.º14/DAG/2021, 

documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais e que se anexa à presente informação; ------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos teremos do art.114.º, do CPA, da decisão que vier a ser proferida 

sobre a matéria ora em apreciação; ---------------------------------- 

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

parecer, 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, 19 de março de 2021. ---------------------------------------- 

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

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

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

DE 18/03/2021 ------------------------------------------------------ 

A presente informação satisfaz os requisitos legais aplicáveis, sendo 

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

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 25.03.2021 

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. --------------------------------------------- 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº14/2021. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC 

/Nº110 /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 1. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.03.04---------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 
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DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

17/03/2021 --------–------------------------------------------------ 

Visto. Concordo, proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PRORROGAÇÃO. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº112/2021. ------------------------  

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  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.03.08---------------------------------------------  

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 

17/03/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSONº15/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº114/

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  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.03.08---------------------------------------------  

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 

16/03/2021 --------–------------------------------------------------ 

Visto. Concordo, proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSONº16/2021 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº119 

/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 2021.03.12---------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 
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DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

17/03/2021 --------–------------------------------------------------ 

Visto. Concordo, proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº121/2021. ----- 

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 2021.03.10---------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. ---------------------------------------------- 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

17/03/2021 --------–------------------------------------------------ 

Concordo com o parecer técnico 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. --------------------------------------------- 

 

 

6. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº18/2021. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº128 /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 6. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.03.12.-------------------------------------------- 

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 

26/03/2021 --------–------------------------------------------------ 

Visto. Concordo, proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

7. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PRORROGAÇÃO PROCESSO N.º03/2018. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/ 

DEAS/SHSDPC/Nº129/2021. -------------------------------------------- 

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 7. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.03.15---------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 
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DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

23/03/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

8. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº17/2021. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº132 /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 8. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.03.15--------------------------------------------- 

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 

26/03/2021 --------–------------------------------------------------

Visto. 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. --------------------------------------------- 

 

 

9. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº19/2021. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº138 /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 9. -------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.03.16--------------------------------------------- 

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 

24/03/2021 --------–------------------------------------------------

Visto. 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. --------------------------------------------- 

 

 

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

Regista-se a entrada na reunião do Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, iniciando a 

sua participação na reunião quando eram 14:50 horas. ---------------- 

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

 

10. SITUAÇÃO DE MARIA ENCARNAÇÃO LUSTRIANO E AGREGADO FAMILIAR. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SPSS/Nº35/2021-----------------------------  
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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 10. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.03.26--------------------------------------------- 

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 

27/03/2021 --------–------------------------------------------------

Visto. Concordo, proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

11. OFERTA DE LIVRO KM0, AOS AUTORES DO MESMO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA DCT 

Nº12/SETOR BIBLIOTECA MUNICIPAL Nº03/2021. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

A organização do evento III Ponte Escrita- Encontro Luso Galaico de 

Escritores, desenvolveu uma série de atividades de âmbito cultural na 

cidade de Chaves, culminando com a edição de um livro, denominado KM0, 

tendo colaborado no mesmo uma série de personalidades, tanto locais, 

como nacionais e até da vizinha Galiza e do Brasil. ----------------- 

A mesma organização solicitou à autarquia a cedência de alguns 

exemplares do mencionado livro, com o intuito de oferecer três 

exemplares a cada colaborador da citada obra literária, num total de 

17 escritores, cabendo 3 exemplares a cada, perfazendo um total de 51 

unidades. ---------------------------------------------------------- 

Tal solicitação surge na sequência do convite aos escritores do 

mencionado certame, com o compromisso de entregar 3 exemplares do 

livro o todos os participantes. ------------------------------------- 

Os destinatários da mencionada obra são os seguintes: --------------- 
Nome Morada Obs 

 

Joel Neto 

Quinta dos Dois Caminhos,  9700-683 Terra Chã 

– Terceira - Açores 

Enviar por correio 

Isa Silva Avenida General Roçadas 30 - 1dto  - 1170-163 

Lisboa 

Enviar por correio 

Ana Margarida Carvalho Av. João XXI, n5, 2dto  - 1000-297 -  Lisboa Enviar por correio 

 

Susana Ventura 

Rua Fernão Dias, 509 apto 7 - São Paulo – SP 

CEP 05427-011 

Enviar por correio 

 

Paulo Freixinho 

R. Francisco Miguel, N.º 26 (ex Lote 13), 3.º 

Dto. - 2835-123 Baixa da Banheira 

Enviar por correio 

Licínia Quitério Rua José Elias Garcia 87 - 2640-495 MAFRA Enviar por correio 

Jorge Seraim Rua Herois de Dadrá, 13  - 7800-317 Beja Enviar por correio 

Manuel da Silva Ramos Praceta Maria Lamas,10 - 2695-600 Bobadela 

Loures 

Enviar por correio 

João Morales Parada do Alto São João, 5, 1º Frente -1900-

051Lisboa 

Enviar por correio 

Paulo Kellerman 

 

Estrada da FIG da Foz- Condomínio Almoinha 

parque Bl B 4-B  - 2415/766. Leiria. 

Enviar por correio 

Ramón CarideOgando Rúa A Pedreira,10 -CAMBADOS, 36633, 

Pontevedra(Galiza) 

Enviar por correio 

Lois Pérez Díaz  33337051T R/ Xosé Novo Freire, 7, 2ºF, 27002-

Lugo 

Enviar por correio 

María Estíbaliz Espinosa 

Río 

 R/ Menéndez Pelayo, 18 , 5º Dta    15005 - A 

Coruña, Galicia. España 

Enviar por correio 

António Traga Mundos R. Miguel Bombarda 24  - 5000-625 Vila Real Enviar por correio 
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JB César Chaves Entregue em mão 

Altino Rio Chaves Entregue em mão 

Sílvia Alves Chaves Entregue em mão 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Considerando que o livro já foi editado, cuja venda ao público é de 

10.00 Euros; -------------------------------------------------------- 

Considerando que é intenção da organização fazer chegar, como -- 

prometido, três exemplares do mencionado livro a cada ----------

participante; ------------------------------------------------------ 

Considerando o exposto, e verificando-se que a Câmara Municipal possui 

a quantidade de exemplares suficientes resultantes da edição do 

referido livro, há toda a pertinência em ofertar os exemplares 

solicitados, servindo simultaneamente como promoção cultural da cidade 

e região. ----------------------------------------------------------- 

Caso a Exmª Câmara aceite ofertar os citados exemplares, mais se propõe 

que os mesmos sejam expedidos via correio para as moradas dos seus 

destinatários, com exceção dos três autores de Chaves, a quem serão 

entregues por mão própria. ------------------------------------------ 

Os custos com tal operação situam-se ao nível da aquisição dos - 

envelopes e da expedição, cujo valor é o seguinte: ------------------ 

a)– Aquisição de envelopes: 14 unidades (19,80€); ------------------- 

b)– Expedição para território nacional: 10 remessas (17.40€); ------- 

c)– Expedição para o Brasil: 1 remessa (7.44€); --------------------- 

d)– Expedição para a Galiza: 3 remessas (14.67€); ------------------- 

e)– 51 exemplares (17X3 a cada autor) correspondendo a 510 Euros (10 

Euros cada exemplar). ----------------------------------------------- 

Total da despesa: 569,31 Euros. ------------------------------------- 

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

Chaves, 09 de março de 2021 ----------------------------------------- 

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

Maria do Céu de Barros Rodrigues ------------------------------------ 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2021.03.11. ------------------------------------------------------

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. ----------------------------------------------------------- 

 

 

12. RELATÓRIO | POSTO DE TURISMO DE CHAVES – ANO DE 2020. INFORMAÇÃO/ 

PROPOSTA N.003/UDTT/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente o relatório identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

O posto de turismo de Chaves, integrado no Museu da Região Flaviense 

tem alocada uma equipa constituída por trabalhadores do Município de 

Chaves, em funções permanentes, integrando, temporariamente, outros 

colaboradores em regime de contrato de emprego inserção, aos quais é 

realizada a respetiva inserção e acompanhamento, promovidos pela nova 

Unidade de Desenvolvimento Termal e Turístico, sempre que um novo 

elemento integra o serviço. ----------------------------------------- 

Contudo, destaque-se que a não especialização da maioria dos 

colaboradores em funções bem como a volatilidade dos colaboradores 

temporários cria constrangimentos na qualidade do serviço, não 

possuindo todos as mesmas apetências, motivação e empenho para as 

funções que lhes estão atribuídas. A questão de falta de domínio de 

línguas estrangeiras espanhol, inglês e francês, transversal, é outra 

lacuna que deverá ser ponderada para futuro, num destino turístico que 
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se pretende potenciar e desenvolver em mercados estratégicos que não 

falam a nossa língua mãe, o português. ------------------------------ 

Cumulativamente, nos anos de 2019 e 2020, a equipa em serviço no posto 

de turismo tem vindo a assegurar, também, o bom e regular funcionamento 

do Museu da Região Flaviense, em dias de feriado, tolerância de ponto 

e fins de semana, ao longo de todo o ano e a partir do dia 14 de agosto 

de 2021 na sua plenitude, com a rescisão do CEI do único colaborador 

em funções, dada a baixa prolongada do colega afeto a esse serviço 

desde 2019. --------------------------------------------------------- 

Esta equipa dispõe de conhecimentos essenciais para, nas funções que 

desempenha no front office, realizar o acolhimento ao 

turista/visitante e dar a conhecer o melhor da cidade e do concelho 

de Chaves, a Região do Alto Tâmega e a Eurocidade Chaves-Verín, assim 

como o território turístico mais alargado de toda a região do Porto e 

Norte. -------------------------------------------------------------   

Para apoio a toda a estrutura a Unidade de Desenvolvimento Termal e 

Turístico, cuja signatária é responsável pela coordenação e gestão dos 

espaços, na retaguarda está sempre disponível, com as duas técnicas 

superiores a prestarem apoio permanente em questões menos triviais ou 

que requerem uma intervenção de cariz técnico, seja na resposta a 

email, seja na resolução de situações pontuais mais complexas. ------ 

Neste sentido, veio a ser produzido relatório técnico, que se anexa, 

da atividade que resulta dos registos diários e mensais em ficheiro 

partilhado na Drive entre o posto de turismo e a UDTT. O presente 

relatório, no presente ano, contempla ainda uma contextualização 

alargada que extravasa o trabalho, propriamente, dito das funções dos 

trabalhadores do posto de turismo, mas essencial para enquadramento e 

contextualização da   atividade turística. -------------------------- 

Leva-se, assim, ao conhecimento do Sr. Vice-Presidente Dr. Francisco 

Melo, o relatório relativo ao ano de 2020, num ano, totalmente atípico, 

em contexto de pandemia por SarsCov2, ainda assim com evidencias muito 

positivas, sempre que a atividade turística se pode desenvolver sem 

restrições significativas. Refira-se, também, que a 17 de setembro de 

2020 se verificou a abertura de um novo posto de turismo da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega, localizado em Chaves junto às Termas, 

em edifício moderno e com meios digitais de última geração, contando 

com 4 técnicos superiores ao serviço, a tempo integral. ------------- 

Chaves, 26 de fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

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

Filipa Leite -------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2021.03.12. ------------------------------------------------------

Homólogo. ---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 16.03.2021 

Ciente. Dê-se conhecimento ao Executivo Municipal. ------------------ 

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

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

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

 

 

13. INSTALAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE TERESA MAGALHÃES/REDUÇÃO DO PREÇO DE 

INGRESSO NO MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO (MACNA). 

INFORMAÇÃO DCT Nº 17 /SETOR DE MUSEUS, INFº Nº 7 / ANO 2021. -------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e Fundamentação ----------------------------------- 
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No próximo dia 6 de abril, o museu abrirá novamente ao público, estando 

igualmente prevista a instalação de uma nova exposição durante a 

primeira quinzena de abril. A nova mostra, com obras de Teresa 

Magalhães, contará com a curadoria da Sra. Diretora do Museu Nacional 

de Arte Contemporânea, Dra. Emília Ferreira e irá substituir e ocupar 

o mesmo espaço que a exposição, “O Pequeno Mundo”, que foi produzida 

em conjunto com a Culturgest. --------------------------------------- 

Considerando que os trabalhos necessários associados à instalação da 

nova exposição, decorrerão previsivelmente entre 5 e 10 de abril; --- 

Considerando que a execução desses trabalhos inviabiliza a visita do 

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

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

entrada no museu, nos dias em que decorrem as operações referidas 

anteriormente, redução essa justificada pelo facto do serviço que 

prestamos também estar diminuído. ----------------------------------- 

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

Assim, face ao exposto, propõe-se que seja autorizado: -------------- 

A redução de 50% no preçário de ingresso no MACNA, nos dias que medeiam 

entre a abertura do museu no dia 6 de abril e a finalização da 

instalação da exposição mencionada (eventualmente e tendo em conta 

circunstâncias relacionadas com a operacionalização do processo, o 

período em questão pode não vir a ser totalmente coincidente com o que 

é referido anteriormente). ------------------------------------------ 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 25 de março de 2021 ----------------------------------------- 

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

Agostinho Pizarro --------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2021.03.29. ------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À COOPERATIVA CULTURAL, 

TEATRO EXPERIMENTAL FLAVIENSE, DESTINADO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE 

CARATER CULTURAL E CRIATIVO, ESTABELECIDO POR PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL PARA O ANO 2021. PROPOSTA 

N.º33/GAPV/2021.---------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – JUSTIFICAÇÃO----------------------------------------------------- 

1.A Cooperativa Cultural, Teatro Experimental Flaviense, com o NIPC 

501 477 721, com sede no Largo do Monumento – Edf. Nova York, em 

Chaves, veio através de requerimento, registado nos serviços 

municipais com o n.º 2945 de 08/03/2021, solicitar apoio à sua 

atividade, para o desenvolvimento do plano de atividades a realizar 

no ano de 2021 em Chaves, no montante de 25.000,00 € (vinte cinco mil 

euros); ------------------------------------------------------------ 

2.O TEF – Teatro Experimental Flaviense, CRL, desenvolve uma   

performance cultural que vai desde o teatro, animação de eventos, 

ocupação de tempos livres, várias atividades específicas para jovens 
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como ateliers, wokshops de capacitação cultural e estágios para 

estudantes, exibição regular de cinema, peças de teatro e mostras de 

arte. Desenvolveu ainda projetos especiais como: participação em 

festivais de índole nacional e internacional, encontros de teatro, 

exposição de “mostras de arte”, promoção da Feira da Cultura do Mundo 

Rural na freguesia da Madalena e comemorações em alguns dias nomeados;- 

3.A Cooperativa Cultural, Teatro Experimental Flaviense fundamenta o 

seu pedido de apoio financeiro para todo o plano anual de atividades;- 

4.A Cooperativa Cultural, Teatro Experimental Flaviense pretende dar 

continuidade ao esforço que tem vindo a fazer, a fim de proporcionar 

à cidade de Chaves programas culturais de qualidade, através da 

programação de espetáculos de teatro de produção própria que incluem 

atores locais, bem como, exibição de espetáculos com companhias 

externas ao concelho; ----------------------------------------------- 

5.Os municípios dispõem de atribuições na promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, competindo à Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da -saúde e prevenção 

de doenças, em conformidade com o disposto na alínea e), do nº2, do 

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

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

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

contrato, o técnico superior, José Alberto da Conceição Ribeiro, 

competindo-lhe em traços gerais, acompanhar permanentemente a -boa 

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

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

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

do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

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

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

Protocolo de Colaboração com a Cooperativa Cultural, Teatro 

Experimental Flaviense, com o NIPC 501 477 721, com sede no Largo do 

Monumento – Edf. Nova York, em Chaves, titulando a comparticipação 

financeira da programação teatral, ateliers, workshops, festival de 

curtas metragens para jovens e exibição de cinema a realizar em 2021, 

bem como a colaboração em eventos com o município, mediante a 

atribuição de um apoio, no valor global de €25.000,00 (vinte cinco mil 

euros), concretizando os objetivos constantes do protocolo de 

colaboração, assim discriminado: ------------------------------------ 

i) Comparticipação financeira de natureza pecuniária nos termos do 

Plano de Atividades Culturais - €25.000,00; ------------------------- 

ii) Disponibilização de bens necessários aos espetáculos (estrados, 

cadeiras, iluminação geral do recinto e grades metálicas); ---------- 

iii) Apoio na impressão de material de divulgação das atividades que 

possam ser executadas com equipamento de reprografia da autarquia; -- 

b) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo Protocolo de 

Colaboração, cujo teor se dá por integramente reproduzido; ---------- 

c) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima enunciados, 

dever-se-á: -------------------------------------------------------- 

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

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

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

ii) Dar conhecimento à entidade interessada do teor da decisão tomada;  
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d) A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 

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

Chaves, 15 de março de 2021 ----------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

Anexos:------------------------------------------------------------- 

Plano de Atividades 2021; ------------------------------------------- 

Minuta do Protocolo de Colaboração; --------------------------------- 

Relatório de gestão - Execução do Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Cultural de 2020; --------------------------------------------------- 

Relatório de atividades 2020; --------------------------------------- 

Contrato Programa 2020; --------------------------------------------- 

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

MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ENTRE 

O MUNICÍPIO DE CHAVES E A COOPERATIVA CULTURAL, TEATRO EXPERIMENTAL 

FLAVIENSE ---------------------------------------------------------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com -sede 

no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, e com poderes para o ato, conforme 

o disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 35º, do anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado por primeiro 

outorgante ou comodante, devidamente autorizado por deliberação 

camarária de ___ de______ ______________ de 2021. -------------------

e ------------------------------------------------------------------  

Cooperativa Cultural, Teatro Experimental Flaviense, com o NIF 501 477 

721, com sede no Largo do Monumento – Edf. Nova York, em Chaves, 

representada neste ato pelo Presidente da Direção, --------______, 

titular do Cartão de Cidadão nº ------, válido até -----, e adiante 

designado por segundo outorgante, devidamente autorizado por 

deliberação de ___ de _________ de 2021. ---------------------------- 

É celebrado o presente protocolo de cooperação que se rege pelas 

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

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

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

1.O presente protocolo tem como objeto o desenvolvimento de uma 

parceria, no âmbito do desenvolvimento cultural, com a Cooperativa 

Cultural, Teatro Experimental Flaviense, com incidência na execução 

do plano de atividades, que a Cooperativa Cultural, Teatro 

Experimental Flaviense, apresentou a este Município, referente ao ano 

2021, na prática de promoção de ateliers, workshops, festival de curtas 

metragens para jovens, exibição de cinema, colaboração em eventos com 

o município e 5 peças de teatro, desenvolvidas da seguinte forma: --- 

a) Uma peça produzida e apresentada pela Cooperativa Cultural, Teatro 

Experimental Flaviense; --------------------------------------------- 

b) Quatro peças, serão produzidas e realizadas por companhias externas 

ao concelho de Chaves, com produção de teatro de rua; --------------- 

c)Em cada exibição apenas poderá ser exibida uma só peça de Teatro; - 

2. Para os efeitos previstos no número anterior, a cooperação entre 

entidades é materializada através dos apoios previstos na cláusula 3ª, 

do presente protocolo. ---------------------------------------------- 

3. Os fins estatutários da segunda outorgante encontram-se diretamente 

relacionados com as finalidades referidas no n.º 1, de acordo com o 

respetivo pacto social. --------------------------------------------- 

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

Período de execução do protocolo ------------------------------------ 
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1. O presente protocolo e todos os direitos e obrigações dele 

resultantes para ambas as partes terá uma duração de um ano. -------- 

2. As partes poderão denunciar o presente protocolo no termo do prazo 

inicial, com a antecedência mínima de 60 dias relativamente ao termo 

do prazo, mediante o envio de carta registada com aviso de receção 

dirigida à outra parte. --------------------------------------------- 

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

Consolidação dos apoios --------------------------------------------- 

Os apoios a prestar pelo Município de Chaves à Cooperativa Cultural, 

Teatro Experimental Flaviense, em vista ao desenvolvimento das 

finalidades previstas na cláusula 1ª, traduzem-se numa comparticipação 

financeira de natureza pecuniária, bem como, em espécie, a 

disponibilização de bens necessários aos espetáculos (estrados, 

cadeiras, iluminação geral do recinto e grades metálicas) e apoio na 

impressão de material de divulgação das atividades que possam ser 

executadas com equipamento de reprografia da autarquia, para o 

desenvolvimento das atividades constantes do Plano de Atividades para 

o ano 2021, devidamente regulados nas cláusulas seguintes. ---------- 

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

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

1.A comparticipação financeira de natureza pecuniária será 

determinada, mediante deliberação da Câmara Municipal, tendo como base 

o plano de atividades anual da segunda outorgante e desde que se 

encontrem reunidos os seguintes pressupostos: ----------------------- 

a)A segunda outorgante tenha dado cumprimento às obrigações constantes 

no presente protocolo, designadamente, quanto ao dever de entrega dos 

documentos e informações referidos nas alíneas c), d) e e), da cláusula 

décima; ------------------------------------------------------------ 

b)O plano de atividades apresentado para o respetivo ano se enquadre 

nos objetivos previstos na cláusula 1ª. ----------------------------- 

2.A determinação do montante a atribuir sob a forma de comparticipação 

financeira anual será fixado pela Câmara Municipal tendo em conta o 

mérito e a abrangência do plano de atividades apresentado pela segunda 

outorgante para o respetivo ano, não podendo, salvo casos excecionais 

devidamente fundamentados, ultrapassar os 25.000,00€ (vinte e cinco 

mil euros) por ano. ------------------------------------------------- 

3.Sem prejuízo do disposto no número anterior, fica, desde já, 

determinada para o ano de 2021, a atribuição de uma compensação 

financeira no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), a -qual 

será paga da seguinte forma: ------------------------------

a)€5.000,00, na assinatura do contrato; ------------------------

b)€15.000,00, durante o mês de julho de 2021; ----------------------

c)€.5.000,00, durante o mês de dezembro de 2021; -------------------- 

4.A comparticipação financeira, referida nos números anteriores, será 

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

____________________________. -------------------------------------- 

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

(Apoios em espécie) ------------------------------------------------- 

1.Os apoios em espécie a conceder à segunda outorgante desdobram-se 

nas seguintes componentes: ------------------------------------------ 

a)Disponibilização de bens necessários aos espetáculos (estrados, 

cadeiras, iluminação geral do recinto e grades metálicas); ----------

b)Apoio na impressão de material de divulgação das atividades que 

possam ser executadas com equipamento de reprografia da autarquia; -- 

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

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 
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1.O presente protocolo fica sujeito aos princípios gerais da atividade 

administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A, 

do Código dos Contratos Públicos. ----------------------------------- 

2.De acordo com a alínea c), do n.º 4, do artigo 5.º, do Código dos 

Contratos Públicos, não é aplicável, ao presente protocolo, a parte 

II, do mesmo Código. ------------------------------------------------ 

3.Em consonância com o disposto no artigo 290º-A, do Código dos 

Contratos Públicos, é designado o Técnico Superior ________________, 

como gestor responsável pelo acompanhamento e monitorização do 

presente protocolo. ------------------------------------------------- 

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

(Direitos do Município de Chaves) ----------------------------------- 

São direitos do Município de Chaves: -------------------------------- 

a)Aceder, mediante solicitação prévia, aos documentos produzidos pela 

Cooperativa Cultural, Teatro Experimental Flaviense, que registem a 

boa execução do plano de atividades; -------------------------------- 

b)Verificar, sempre que o entender conveniente, o cabal cumprimento 

do disposto no presente protocolo; ---------------------------------- 

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

(Deveres do Município de Chaves) ------------------------------------ 

O Município de Chaves tem o dever de: ------------------------------- 

a)Disponibilizar à Cooperativa Cultural, Teatro Experimental 

Flaviense, os apoios previstos nas cláusulas 4ª e 5ª, desde que 

cumpridas as condições ali estipuladas; ------------------------

b)Permitir a utilização dos espaços referidos na cláusula 5ª, desde 

que para os fins associados ao respetivo objeto social da segunda 

outorgante; -------------------------------------------------------- 

c)Cumprir na íntegra os deveres e obrigações resultantes do presente 

protocolo. --------------------------------------------------------- 

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

(Direitos da Cooperativa Cultural, Teatro Experimental Flaviense) --- 

São direitos da Cooperativa Cultural, Teatro Experimental Flaviense:  

a)Beneficiar dos apoios previstos na cláusula 4ª e 5ª, desde que 

reunidas as condições previstas em tais disposições; -----------

b)Utilizar os espaços referidos na cláusula 5ª, desde que para os fins 

associados ao respetivo objeto social. ------------------------------ 

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

(Deveres da Cooperativa Cultural, Teatro Experimental Flaviense) ---- 

São deveres da Cooperativa Cultural, Teatro experimental Flaviense: - 

a)Dar execução às atividades previstas no plano de atividades 

apresentados anualmente; ---------------------------------------

b)Manter os bens referidos na cláusula 5ª, em bom estado de 

conservação, ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso 

prudente; ------------------------------------------------------

c)Apresentar relatório anual sobre a boa execução do programa de 

atividades, incluindo a explicitação dos resultados alcançados e os 

respetivos documentos justificativos da despesa; ------------

d)Apresentar os documentos contabilísticos correlacionados com as 

respetivas atividades constantes do programa e que são objeto de apoio 

nos termos do presente protocolo; ----------------------------------- 

e)Dar cumprimento ao dever de informação geral junto do gestor 

responsável pelo acompanhamento do presente protocolo sobre todas as 

atividades, desenvolvidas e a desenvolver, no âmbito da boa execução 

do protocolo; ------------------------------------------------------- 

f)Aplicar e administrar corretamente os apoios tendo em conta o objeto 

do presente protocolo; ---------------------------------------------- 
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g)Atender, na sua atuação, aos critérios de economia, eficácia e 

eficiência na gestão dos apoios atribuídos; ------------------------- 

h)Cooperar com o município no acompanhamento e controlo do exato e 

pontual cumprimento do presente protocolo. -------------------------- 

i)Publicitar as atividades objeto deste protocolo fazendo referência 

ao município através da inclusão do brasão em todos os meios de 

divulgação. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 11ª -------------------------------------------------------- 

(Revogação) -------------------------------------------------------- 

1.A revogação do presente protocolo carece do acordo escrito das duas 

outorgantes. ------------------------------------------------------- 

2.A revogação por mútuo acordo do presente protocolo, quando efetuado 

nos termos do número anterior, não implicará o pagamento de qualquer 

valor a título de indemnização para nenhumas das partes. ------------ 

Cláusula 12ª -------------------------------------------------------- 

(Resolução) -------------------------------------------------------- 

1.A falta de cumprimento, grave, das competências e obrigações das 

partes, constituem incumprimento do presente protocolo, assistindo à 

parte contrária o direito de resolver o mesmo, com todas as legais 

consequências daí resultantes. -------------------------------------- 

2.Em especial, a falta de cumprimento, grave, pelo segundo outorgante 

das competências e obrigações estabelecidas no presente protocolo 

constitui causa da sua resolução imediata por parte do primeiro 

outorgante. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 13ª -------------------------------------------------------- 

Alterações e aditamentos -------------------------------------------- 

Quaisquer alterações ou aditamentos ao teor do presente protocolo 

devem ser efetuadas por escrito e assinadas por ambas as partes. ---- 

Cláusula 14ª -------------------------------------------------------- 

Comunicações ------------------------------------------------------- 

Todas as comunicações relativas ao presente protocolo deverão ser 

dirigidas para as moradas referidas na identificação das partes 

outorgantes. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 15ª -------------------------------------------------------- 

Foro --------------------------------------------------------------- 

1– Todas as divergências sobre a interpretação, validade ou execução 

do presente protocolo deverão ser resolvidas por acordo entre as partes 

e subsidiariamente pelas disposições previstas no Código do 

Procedimento Administrativo, no Código dos Contratos Públicos e no 

Código Civil, consoante a matéria. ---------------------------------- 

2– No caso do diferendo subsistir e não puder ser resolvido, as partes 

acordam como competente com expressa renúncia a qualquer outro, o 

Tribunal da Comarca de Chaves podendo optar, em alternativa, pelo 

Tribunal Arbitral, a ser constituído e a funcionar nos termos da Lei 

em Vigor. ----------------------------------------------------------- 

O presente Protocolo é feito em dois exemplares, ambos valendo como 

originais, os quais vão ser assinados pelas partes outorgantes, sendo 

um exemplar entregue a cada uma delas. ------------------------------ 

Paços do Concelho, ------, de -------------------------- de 2021 ---- 

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

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

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

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

 

 

2. SUBSÍDIO E APOIO LOGÍSTICO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFESSORES DE 

PORTUGUÊS, PARA A REALIZAÇÃO DO XIV ENCONTRO NACIONAL DE PROFESSORES 
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DE PORTUGUÊS, EM CHAVES, NOS DIAS 9 E 10 DE JULHO DE 2021. PROPOSTA 

Nº 37 /GAP/2021. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

A comissão organizadora do 14º Encontro Nacional de Professores de 

Português, na pessoa da Dr.ª Dária Dulce Magalhães Santos, docente na 

Escola Secundária Dr. António Granjo, solicitou à autarquia apoio para 

a realização deste evento na cidade de Chaves, nos dias 9 e 10 de 

julho do corrente ano, consubstanciado o mesmo em apoio financeiro e 

em logística. ------------------------------------------------------- 

O apoio financeiro, sob a forma de subsídio, no valor de 5.156 Euros, 

é destinado a  custear despesas inerentes ao evento, muito 

concretamente, a promoção  nas suas variadas formas (cartazes, 

desdobráveis, lonas, pastas, esferográficas, blocos de apontamentos, 

fitas identificadoras, máscaras de proteção, etc.), a oferta de 

produtos regionais aos principais oradores e outros convidados, bem 

como a oferta de três momentos de pausas para café. ----------------- 

Quanto ao apoio logístico, o mesmo consta do seguinte: -------------- 
1 Cedência do Auditório e da sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves 

 

 

2 

 

Visitas gratuitas aos 

seguintes equipamentos 

municipais 

MACNA 

Biblioteca Municipal 

Museu das Termas Romanas 

Museu Militar 

Termas 

 

3 

Oferta destinada aos 

oradores e escritores 

convidados 

 

Livro de Nadir Afonso “Itinerário (Com)Sentido” (6 unidades) 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Considerando ser de manifesto interesse que a realização do 14º 

Encontro Nacional de Professores de Português tenha lugar na cidade 

de Chaves, daí advindo naturais benefícios para a cidade e região, em 

termos económicos, sociais e culturais, aliados à projeção imagética 

que cada participante absorve e depois transporta pós evento. ------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

disposto nas alíneas o) e u), do nº1, do artigo 33º, do Anexo I, à Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que adote deliberação no sentido de: ---------------------- 

a) Aprovar a presente proposta, consubstanciada no apoio logístico 

supramencionado, bem como na atribuição de um subsídio à ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS, no valor de 5.156 Euros, 

destinado à realização, em Chaves, do XIV ENCONTRO NACIONAL DE 

PROFESSORES DE PORTUGUÊS, a ter lugar nos próximos dias 9 e 10 de 

julho; ------------------------------------------------------------- 

b)  Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á promover a respetiva publicitação em boletim 

municipal e/ou jornal local, para os efeitos previstos na Lei nº 

64/2013, de 27 de agosto; ------------------------------------------ 

c) Depois de sancionada, dever-se-á dar conhecimento à instituição 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS do teor da decisão 

tomada, comunicando que em todos os suportes promocionais do mesmo, 

seja aposta a imagem de marca do Município (logotipo, ou brasão), como 

parceiro/patrocinador; --------------------------------------------- 

d)  A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 

04070199. ---------------------------------------------------------- 

Chaves, 25 de março de 2021 ---------------------------------------- 

O Presidente da Câmara, --------------------------------------------- 
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(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------- 

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 11. -– 

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

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 12. -– 

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

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

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

 

 

3.3. RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO E 

COMÉRCIO/SERVIÇOS - PROCESSO 755/20 – HERMINIO ALVES DO FUNDO – RUA 

CÂNDIDO SOTTO MAYOR E RUA CANTO DO RIO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DA 

MADALENA E SAMAIÕES - INFORMAÇÃO N.º 39/UVCH/21, DA UNIDADE DE 

VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 

8 DE FEVEREIRO DE 2021. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1. O requerente, na qualidade de proprietário de dois imóveis 

situados na esquina da Rua Cândido Sotto Mayor com a Travessa do Canto 

do Jardim, 3, na união das freguesias da Madalena e Samaiões, em 

Chaves, solicitou, por intermédio do requerimento n.º 2090/20, a 

aprovação do projeto de arquitetura que visa a realização de obras de 

reconstrução e ampliação, que, por força do parecer não favorável 

emitido pela DGPC, foi indeferido. ---------------------------------- 

Por intermédio do requerimento n.º 27/21, foram apresentados novos 

elementos do projeto que visam dar cumprimento às questões referidas 

no parecer da DGPC e na informação da UVCH. ------------------------- 

1.2. INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 
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1.2.1. O pedido está instruído, para além do requerimento, com os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

• CD com o pedido de aprovação do projeto de arquitetura em formato 

digital: peças escritas em formato “.PDF” e peças desenhadas em formato 

“.DWF”; o levantamento topográfico e a planta de implantação estão no 

formato “.DWG”; ----------------------------------------------------- 

• Cópia das Certidões da Conservatória do Registo Predial 

referentes ao prédio em causa; -------------------------------------- 

• Declaração de compatibilidade entre o formato papel e o digital; 

• Ficha de elementos estatísticos preenchida (Q3); -------------- 

• Termos de responsabilidade do coordenador e do autor do projeto 

dos projetos de arquitetura e de arranjos exteriores, acompanhados por 

declaração da Ordem dos Arquitetos e seguro de responsabilidade civil 

profissional; ------------------------------------------------------ 

• Calendarização da execução da obra; --------------------------- 

• Estimativa orçamental do custo total da obra; ----------------- 

• Memória descritiva e justificativa do projeto de arquitetura, 

incluindo o quadro de áreas; --------------------------------------- 

• Levantamento fotográfico do existente; ------------------------ 

• Plantas de localização e enquadramento no PDM; ---------------- 

• Peças desenhadas do projeto de arquitetura, incluindo o 

levantamento topográfico, plantas e alçados da situação existente, 

plantas e alçados das alterações, plantas, cortes e alçados da proposta 

e pormenores construtivos; ------------------------------------------ 

• Projeto de acessibilidades, com memória descritiva e peças 

desenhadas acompanhada de termo de responsabilidade do seu autor. --- 

• Declaração do técnico responsável pela elaboração do levantamento 

topográfico, e certificação das respetivas habilitações; ------------ 

• Relatório Prévio (artigo 4.º do DL 140/2009). ----------------- 

1.2.2. Não foi entregue o termo de responsabilidade do autor do projeto 

acústico, referido na alínea j) do n.º 15 do anexo I da Portaria n.º 

113/2015, de 22 de abril. ------------------------------------------ 

1.2.3. Verifica-se assim que, com exceção do acima referido, foram 

entregues os elementos aplicáveis de entre os previstos nos n.os 1 e 

15 do anexo I da Portaria acima referida e do RMUE. ----------------- 

2 – ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

2.1. NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------- 

O presente pedido enquadra-se no previsto na alínea d) do n.º 2 do 

artigo 4.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), estando assim sujeito a licença administrativa. - 

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ----------- 

2.2.1. Instrumentos de planeamento em vigor – PDM: ------------------ 

De acordo com extrato da planta n.º 34A do Plano Diretor Municipal, o 

edifício localiza-se em classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.1 – cidade de Chaves; ----------------------------------- 

Com a publicação do Aviso n.º 5233/2018, publicado a 18 de abril, 

concluiu-se o processo de alteração ao regulamento do PDM em vigor no 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

Serão assim aplicáveis as regras de edificabilidade definidas no 

artigo 19.º do regulamento do PDM, alterado e republicado por 

intermédio do aviso acima referido, designadamente as constantes da 

alínea a) do seu n.º 2. --------------------------------------------- 

2.2.2. Enquadramento no Plano de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Chaves (PSCH) – elemento orientador da gestão urbanística:  
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De acordo com a proposta do referido plano, o edifício em análise, 

integrado na Unidade de Projeto “D”, aparece caracterizado nas fichas 

36.22 e 36.23, o primeiro como exemplo de arquitetura civil, de 

linguagem erudita, composto por paredes resistentes de pedra, e o 

segundo como exemplo de arquitetura civil, de linguagem tradicional, 

também composto por paredes resistentes de pedra; identificaram-se 

elementos notáveis, no primeiro relacionados com diversos elementos 

construtivos e com o seu enquadramento, e no segundo essencialmente 

com o seu enquadramento e com os vestígios arqueológicos presentes; 

apenas foram referidas dissonâncias no segundo caso, relacionadas com 

a existências de diversos tipos de reboco e cores, assim como os 

caixilhos dos vãos dos espaços comerciais, a chaminé exterior e os 

elementos publicitários instalados; considerou-se como intervenção 

preferencial, nos dois casos, a beneficiação. ----------------------- 

2.3. PARECER EXTERNO ------------------------------------------------ 

2.3.1. Considerada a sua inclusão dentro da área de proteção a um 

monumento nacional, e por se projetar parcialmente sobre o referido 

monumento, a muralha do século XVII (Hornaveque da Madalena), a 

aprovação do pedido de licenciamento em análise 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, por intermédio da informação 

n.º S-2021/544373, emitiu um parecer não favorável, cujo conteúdo 

deverá ser comunicado ao requerente. -------------------------------- 

2.3.2. Esse parecer não favorável é fundamentado em diversas questões, 

das quais se destacam: ---------------------------------------------- 

-Um insuficiente esclarecimento do contexto da intervenção no 

edifício, face ao monumento, deficientemente caraterizado, sem registo 

gráfico rigoroso e levantamento fotográfico detalhado; -------------- 

-Também se considera que não é suficientemente esclarecido quais os 

elementos a demolir, e fundamentada essa demolição face a intervenções 

alternativas; ------------------------------------------------------ 

-São ainda suscitadas reservas quanto ao impacto visual da ampliação 

proposta no corpo de menor porte. ----------------------------------- 

3 – PARECER --------------------------------------------------------- 

3.1. Nos termos do n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 

setembro, não podem ser concedidas pelo município licenças para obras 

de construção e para quaisquer trabalhos que alterem a distribuição 

de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios sem 

prévio parecer favorável da administração do património cultural 

competente. Assim, face ao parecer “não favorável” da DGPC não será 

possível ao município aprovar o projeto de arquitetura apresentado. 

3.2. Embora a emissão do parecer “não favorável” da DGPC se relacione 

com a insuficiente justificação de algumas das opções tomadas, as 

reservas apresentadas à solução de ampliação do corpo sul, voltado 

para o Canto do Rio, poderão determinar alterações importantes ao 

projeto. ----------------------------------------------------------- 

Assim, como o cumprimento de algumas das condicionantes do parecer da 

DGPC poderá implicar uma alteração da volumetria do edifício proposto, 

entende-se que será extemporânea qualquer análise ao cumprimento das 

normas aplicáveis do PDM, designadamente a alínea a) do n.º 2 do artigo 

19.º do respetivo regulamento. -------------------------------------- 

4 – PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
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4.1. Em face do acima exposto, propõe-se que este assunto seja 

submetido à próxima reunião da Câmara Municipal, com vista a deliberar 

o indeferimento do projeto de arquitetura apresentado por intermédio 

do requerimento n.º 2090/20 e n.º 27/21, com base na alínea c), do 

número 1, do artigo 24.º, do RJUE. ---------------------------------- 

4.2. Caso a presente proposta venha a ser superiormente sancionada, e 

nos termos do n.º 1 do artigo 121.º do Código do Procedimento 

Administrativo, deverá ser dado conhecimento aos requerentes do 

projeto de decisão referente ao seu pedido e proposto pela presente 

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

4.3. Deverá ainda, nos termos das disposições combinadas dos artigos 

121.º e 122.º, ambos do citado Código, ser concedido o prazo de dez 

(10) dias aos requerentes para, querendo, vir a processo dizer o que 

se lhe oferecer quanto ao presente projeto de decisão. -------------- 

4.4. Propõe-se ainda que os requerentes sejam convidados a apresentar 

um novo projeto de arquitetura para a promoção da reabilitação do 

edifício em causa, onde seja dado cumprimento às questões indicadas 

no parecer da DGPC. ------------------------------------------------- 

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

Chaves, 8 de fevereiro de 2021 ------------------------------------- 

O técnico superior ------------------------------------------------- 

(António J. P. Malheiro Rodrigues) --------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SRA. Arq. SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 10 DE FEVEREIRO DE 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 VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 11 DE 

FEVEREIRO DE 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. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – 

LUGAR DAS LAGES – CALVÃO – UNIÃO DE FREGUESIAS DE CALVÃO E SOUTELINHO 

DA RAIA – FERNANDO PIRES PEREIRA – PROCESSO Nº 140/21 – INFORMAÇÃO Nº 

443/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

11.02.2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------- 

1.1- Através dos requerimentos n.º 395/21 e 568/21, referente ao 

processo n.º 140/21, o Sr.º Fernando Pires Pereira, na qualidade de 

proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de construção2, de uma habitação unifamiliar, sito, no lugar 

das Lages - Calvão, União das freguesias de Calvão e Soutelinho da 

Raia no concelho de Chaves. ----------------------------------------- 

                                                           
2 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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1.2- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano 

tem a área total 459,00 m2, está inscrito na matriz urbana com o n.º 

P1050, da União das freguesias de Calvão e Soutelinho da Raia. ----- 

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

2.1-Não foram encontrados antecedentes do processo. ---------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR -------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão das Finanças; -------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de consulta à escala 1:10.000; ----------------------------- 

- Planta de consulta à escala 1:1.000; ------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------- 

- Calendarização da obra; ------------------------------------------- 

- Estimativa Orçamental; ------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ----- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; -------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------- 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200; ----------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra; ----------- 

- Ficha Eletrotécnica; ---------------------------------------------- 

- ITED; ------------------------------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

- Desenho de alterações: -------------------------------------------- 

- 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; ------------------------------------------------- 

- Projeto de instalação de gás; ------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 
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4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de construção de uma habitação unifamiliar. --------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido 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. A habitação levada a efeito sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio, possui: r/chão e andar e preconiza 

uma área bruta de construção de 246,90 m2. -------------------------- 

5.2-Para além da legalização das obras executadas sem controlo prévio 

é proposta uma intervenção por forma a conferir ao imóvel, condições 

de habitabilidade, valorizando a moradia com melhorias estéticos, 

funcionais e do seu isolamento térmico/acústico. -------------------- 

5.3 - A edificação, com a área bruta de construção de 246,90 m2, que 

se pretende legalizar as obras de construção e promover a sua 

reabilitação, não consubstancia, a dispensa de apresentação dos 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, ficando deste modo, dispensado da vistoria prévia 

prevista para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------  

5.4- Poderá, no entanto ser realizada, posteriormente, uma vistoria 

ao imóvel e antes, da emissão do alvará de autorização de utilização 

do imóvel, ou seja, depois de a requerente ter levado a efeito, as 

obras de correção e /ou adaptações propostas no presente projeto de 

legalização e caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de 

legalização das obras levadas a efeito sem controlo prévio, por parte 

da administração. --------------------------------------------------- 

5.5- 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) = 459,00 m2 x 0.80 m2/m2 = 367,20 

m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza 

uma área bruta de construção de 246,90 m2, o que implica um índice de 

utilização de 0,54 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local). 

5.6- 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. ------------------ 

5.7-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 1 lugar de estacionamento 

automóvel. --------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 
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6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, 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 171,17 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 

100,45 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 272,16 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, de 

isolamento térmico e acústico. --------------------------------------

8.2-Considerando, que as obras levadas a efeito, sem os necessários 

atos administrativos de controlo prévio, cumprem as disposições 

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- Considerando, que há necessidade de realização das 

infraestruturas urbanísticas básicas, nomeadamente acesso viário 

pavimentado, abastecimento de água potável, drenagem de esgotos, 

abastecimento de energia elétrica e outras exigíveis por lei, no 

estrito cumprimento do artigo 10.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 e que o 

requerente, se compromete assumir, os encargos inerentes á execução 

das infraestruturas relacionadas com a construção da habitação. ----- 

8.4- Constatando-se, que há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação no edifício, objeto de pedido de legalização 

das obras de construção, levadas a efeito, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio e que é apresentada, uma 

calendarização de trabalhos, necessários, para levar a efeito, as 

obras, que visam dotar o imóvel, de condições de salubridade, para o 

uso pretendido- “habitação unifamiliar”. ---------------------------- 

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 é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 
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embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção. -------- 

8.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 

a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

seguintes prescrições: ---------------------------------------------- 

8.7.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros; ------------------------------------------------------- 

8.7.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; --------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (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 -------------------------------------------------------------

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2)  
PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1 101,02       101,02 

Piso 2 145,88       145,88 

TOTAL 246,90 0,00 0,00 0,00 246,90 

 Altura da Edificação – 7,48 ml -------------------------------------                              

 Volume – 680,51 m3 ------------------------------------------------------------------------------ 

 QUADRO I -----------------------------------------------------------   

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

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

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

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

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

 - Granito (calçada a cubos)   4   13,08 52,32 €/m 

 - Granito (calçada à 

portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

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

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou 

blocos de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

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

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE 

ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

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

          

  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       108,05   €/m 

  m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       4   

          

  Moradia unifamiliar         

  

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 108,05   € 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 
  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
66,95 € 

n.º 2 Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo       

a)  Até 250 m2  1 77,90 € 77,90 € 

b)  De 251 m2 a 500 m2 0 89,20 € 0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,25 

€ 
0,00 € 

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

  TOTAL      291,25 € 

 TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 108,25 € + 291,25 € = 399,50 € ------- 

Á Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 11 de Fevereiro de 2021 ------------------------------------ 

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira. ---------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 11.03.2021. 

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 12.03.2021.    ------------------------------------

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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3.5. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO BIFAMILIAR E 

CONSTRUÇÃO DE ANEXO – LARGO DO CANDAL Nº 2 VIDAGO – TERESA FÉ BRAZ – 

PROCESSO Nº 992/20 – INFORMAÇÃO Nº 446/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 11.03.2021. -------------------------- 

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 274/21, referente ao processo n.º 

992/20, a Sr.ª Teresa Fé Braz, representada através de procuração, 

pelo Sr.º José Manuel Brás Correia, a Sr.ª Albertina da Silva Teixeira, 

representante através de testamento do Sr.º Manuel Braz Cesar e o Sr.º 

Manuel Teixeira Braz Cesar, representante através de procuração dos 

restantes herdeiros, apresentam elementos, relativos a um pedido, com 

vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das obras de alteração3 de uma 

habitação unifamiliar, com alvará de licença n.º446/66 e 693/79, e da 

construção4 de anexo, sito no largo do Candal, n.º2 - Vidago, União 

das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras no concelho de Chaves. ---------------------------------- 

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

urbano, tem a área total 341,00 m2, está inscrito na matriz urbana com 

o n.º 1104 NIP, União das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras. ------------------------------------------ 

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

2.1- Licença de construção n.º 446/66, para “construção de uma casa 

térrea de 6x6”. ---------------------------------------------------- 

2.2-Licença de construção n.º 693/79, para “construção de um prédio 

de habitação de r/chão e andar de 175,95 m2”. ----------------------- 

2.3- Processo administrativo n.º 905/18, relativo a pedido de 

vistoria, para emissão de alvará de autorização de utilização, o qual 

foi objeto de indeferimento, para não cumprimento do projeto aprovado 

e licenciado. ------------------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.o 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril e artigo 13.º, do RMUE, designadamente: ----------------- 

- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10. 000; --------- 

- Planta de localização à escala 1:2. 000; -------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

                                                           
3 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fracção, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
4 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; ------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------ 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; -------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Planta de implantação/arranjos exteriores à escala de 1: 100; ----- 

- 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; ------------------- 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades; - 

- Termo de responsabilidade do técnico responsável, pelo projeto de 

estabilidade, acompanhado de relatório técnico; --------------------- 

- Termo de responsabilidade do técnico responsável, pelo projeto das 

redes de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais 

e relatório técnico; ------------------------------------------------ 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Fatura da água; --------------------------------------------------- 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do técnico responsável, pelo projeto 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do técnico responsável, pelo projeto 

térmico; ----------------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) ----- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização, de obras de alteração de uma habitação unifamiliar e 

da construção de anexo. --------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 60 B, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável, categoria 1.2 – Vila de Vidago. --------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O presente pedido diz respeito, a obras de alteração de um 

edifício de habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 

166,00 m2 e da construção de um anexo de 10,00 m2, Existe um aumento 

de área de 0,05 m2, relativamente á construção licenciada ao abrigo da 

licença de construção n.º 693/79, bem como, alterações de fachada, 

aumento do número de fogos para 2 e funcionalidade do espaço interior. 

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 (2 

fogos). ------------------------------------------------------------ 

5.3 - O edifício principal, destina-se a habitação bifamiliar, 

projeta-se em dois pisos, r/chão e andar e uma área bruta de construção 

de 166,00 m2. A edificação secundária, destina-se a “arrumos” e tem 

uma área bruta de construção de 10,00 m2. --------------------------- 
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5.4- A área de construção proposta, respeita o índice de utilização 

do solo estabelecido para o local, que é nestes casos de 1,00 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido em 

espaço urbano x índice de utilização) = 341,00 m2 x 1,00 m2/m2 = 341,00 

m2 (máxima área bruta de construção permitida) > 176,00 m2 (área bruta 

de construção proposta). -------------------------------------------- 

5.5- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

bifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a), do 

n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018. --------------------------------------------------------- 

 5.6- A habitação unifamiliar e anexos, com a área bruta de construção 

de 176,00 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 o n.º 5, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

11,40 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 

10,50 euros. -------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 21,90 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 da 

subalínea ii), da alínea a1), do n.º 2, do artigo 19.º, da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------------- 

8.3- A habitação bifamiliar, é servida por arruamento público 

pavimentado a cubos de granito e possui ligação á rede pública de água 

e esgotos. ---------------------------------------------------------- 

8.4- O uso pretendido, para habitação bifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 
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vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

8.5- Constatando-se, que são apresentados, todos os 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização, no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, fica deste modo, o procedimento, dispensado da vistoria 

prévia prevista, no n.º 6, do artigo 73.º- C, da Revisão do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação (RMUE). -------------------- 

8.6- Considerando, 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 bifamiliar e anexo”, 

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. --------------------------------- 

8.7- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção. --------- 

8.8- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 

a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

seguintes prescrições: ---------------------------------------------

8.8.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros; ------------------------------------------------------- 

8.8.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; -------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando, que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ----------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de alteração da “habitação bifamiliar” e da 

construção de “anexos”, o interessado deverá, nos termos do 
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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): --------------------------------------------------------- 

- Habitação, sem aumento de área; ----------------------------------- 

- Anexos com a área de 10,00 m2; ------------------------------------ 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

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

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,14 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 1 0,20 0,20   

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

 - Betão  0 0,20 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,18 0,00   

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

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

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

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE ESGOTOS   1 0,34 0,34   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 0,36 0,36   

        

  C - Custo das obras existentes na via pública   1,14     

  A - área bruta da obra a realizar     10 m2 

        

  

Construções confrontantes com a via 

pública infraestruturada através de um 

acesso privado: se a largura deste for 

igual ou inferior a 10 m, são devidas taxas 

de infraestruturas existentes na frente de 

acesso que confronta com o caminho público, 

acrescidas de uma sobretaxa (sT), 

calculada em função da área bruta de 

construção      

   - n.º 5 do artigo 25.º       

  sT = C x A   sT = 11,40   € 

 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

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

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º11 Anexo de apoio 10,00 m2 1,05 € 10,50 € 

  TOTAL      10,50 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 11,40 € + 10,50 € = 21,90 ----------- 

À Consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 11 de Março de 2021 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira. --------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 11.03.2021. 

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 
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na informação técnica infra. --------------------------------------

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 12.03.2021.    ------------------------------------

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 AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO BIFAMILIAR E DA 

CONSTRUÇÃO DE ANEXO – VÁRZEA – SANTA MARIA MAIOR – ÂNGELO ANTÓNIO 

SANTANA – PROCESSO Nº 487/02 – INFORMAÇÃO Nº 475/SCOU/2021 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 15.03.2021. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1- Através dos requerimentos n.º 74/21 e 470/21, referente ao 

processo n.º 487/02, o Sr.º Ângelo António Santana, na qualidade de 

usufrutuário, apresenta elementos, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de ampliação
5
, de uma habitação bifamiliar, da construção

6
 

de edifício anexo, sito, na Várzea, freguesia de Santa Maria Maior no 

concelho de Chaves. -------------------------------------------------

1.2- De acordo com a Certidão das Finanças, o prédio urbano tem a área 

total 2.019,50 m2, está inscrito na matriz com o n.º P6921, da freguesia 

de Santa Maria Maior no concelho de Chaves. -------------------------

1.3- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 1.389,76 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 4877 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 3901/20140505, da freguesia de Santa Maria 

Maior. ------------------------------------------------------------- 

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

2.1- Alvará de obras de construção N.º 331/03, para construção de uma 

habitação bifamiliar de cave, r/chão e andar com a área de 584,00 m2. 

2.2- Alvará de Autorização de Utilização N.º 261/03, para duas 

habitações. --------------------------------------------------------

2.3 - Através dos requerimentos n.º 365/18 e 2283/18, referente ao 

processo n.º 487/02, o Sr.º Ângelo António Santana, na qualidade de 

usufrutuário, solicita, um pedido de aprovação de projeto de 

alterações de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, 

na legalização das obras de ampliação7, de uma habitação bifamiliar, 

da construção8 de edifício secundário, destinado arrumo. ------------ 

2.4- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2019-02-28, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º16/2019” e cujo teor foi dado a conhecer ao requerente, em 08 de 

Abril de 2019. ------------------------------------------------------ 

                                                           
5 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
6 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
7 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
8 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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2.5- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de haver 

necessidade, de obras de correção e/ou adaptação na edificação, objeto 

de vistoria, designadamente, dar cumprimento ao plasmado no ponto 4 

(a folhas 85 a 86 do processo), do auto de vistoria n.º 16/2019, tendo 

sido concedido, ao requerente o prazo máximo de 30 dias para apresentar 

os elementos e soluções adequadas, por forma a ultrapassar as 

considerações vertidas no referido auto de vistoria. ---------------- 

2.6- A coberto do requerimento n.º 2654/19, datado de 4 de Dezembro 

de 2019, o requerente apresenta, novas plantas de arquitetura e memória 

descritiva. Dos elementos apresentados, constata-se, a existência de 

um anexo de dois pisos, o que contraria a alínea e), do n.º2 do artigo  

3.º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. Por outro 

lado, dos documentos probatórios solicitados no auto de vistoria n.º 

16/2019, verificou-se, que não se coadunavam, com os elementos 

apresentados pelo requerente a coberto do requerimento n.º 2654/19. - 

2.7- O pedido apresentado pelo requerente a coberto do requerimento 

n.º 2654/19, datado de 4 de Dezembro de 2019, foi objeto de 

indeferimento, por deliberação de câmara, datada de 31 de Agosto de 

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

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR -------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.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 descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio; ---------------  

- Certidão das Finanças; -------------------------------------------- 

- Extratos das plantas de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra; ---------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2 000; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10 000; ---------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das normas 

legais e regulamentares aplicáveis; ---------------------------------  

- Comprovativo de inscrição do técnico em associação pública de carater 

profissional; ------------------------------------------------------ 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ----- 

- Fotografias; ----------------------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Ficha de Medição; ------------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; -------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 500; --------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:500 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Corte transversal e longitudinal à escala de 1:100; --------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra; ------------------------------- 
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- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Relatório de justificação da dispensa de apresentação do projeto de 

estabilidade e respetivo termo de responsabilidade; ----------------- 

 - Relatório de justificação da dispensa dos projetos das redes de 

infraestruturas prediais e respetivo termo de responsabilidade; ----- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

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

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (doravante designado RJUE), por 

se reportar, à legalização das obras de ampliação de habitação 

bifamiliar, da construção9 de edifício anexo, destinado arrumo. ----- 

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 terreno 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 apresenta elementos, com uma nova proposta/solução, 

com vista à legalização, da ampliação da habitação bifamiliar de cave, 

r/chão e andar e da construção10 de edifício secundário, destinado 

arrumo, com a área bruta de construção de 918,00 m2. ---------------- 

5.2- A proposta apresentada, assenta na demolição em cerca de 60 

centímetros do muro confinante com o vizinho, na zona do terraço, no 

alçado posterior do imóvel. Prevê-se ainda, a ampliação da habitação, 

em mais 22,00 m2, na parte posterior da habitação, na zona do terraço. 

5.3 - O edifício principal, destina-se a habitação bifamiliar, 

projeta-se em três pisos, r/chão, andar e águas furtadas e uma área 

bruta de construção de 578,85 m2. A edificação secundária, destina-se 

a “arrumos” e tem uma área bruta de construção de 339,15 m2. -------- 

5.4- As obras de construção a legalizar e a área ampliar, respeitam o 

índice de construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 

0,80 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno x 

índice de construção) = 2.019,50 m2 x 0,80 m2/m2 = 1.615,60 m2 (máxima 

área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza uma área 

bruta de construção de 918,00 m2, o que implica, um índice de construção 

de 0,45 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local). ---------- 

5.5- Face ao uso pretendido para o imóvel, destinado a habitação 

bifamiliar, há a referir que se enquadra no disposto na alínea a), do 

n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018. --------------------------------------------------------- 

 5.6- A habitação bifamiliar e anexos, com a área bruta de construção 

de 918,00 m2, que se pretende legalizar, foi objeto de vistoria técnica 

ao abrigo do artigo 73.º- C, do Regulamento Municipal da Urbanização 

e da Edificação, pelo que se considera, neste momento, prescindir de 

nova vistoria, podendo no entanto, ser agendada, aquando do pedido de 

emissão de alvará de alteração de autorização de utilização. -------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

                                                           
9 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
10 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 



                                                                F. 59 

                                                                  _____________________ 

 
6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com o n.º 1, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 264,54 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 

625,01 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 889,55 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I. --------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que a 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, as obras de reconstrução e 

ampliação, cumprem as disposições 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, sendo certo que, não há alteração na altura 

do edifício, mantendo-se a licenciada ao abrigo do alvará de obras de 

construção N.º 331/03. ---------------------------------------------- 

8.3- Constatando-se, que para além da ampliação proposta, há 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício, objeto de pedido de legalização das obras de ampliação, 

levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio e que é apresentada, uma calendarização de trabalhos, 

necessários, para levar a efeito, as obras, que visam ampliar e 

corrigir o imóvel, de forma a cumprir algumas normas legais e 

regulamentares. ---------------------------------------------------- 

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: ----------------------------------------------------- 
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a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir, o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a 

que se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais, que permitem o licenciamento das mesmas. --------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação, da “habitação bifamiliar” e da 

construção de “anexo”, e face as obras de correção a levar a efeito, 

deverá o interessado, no prazo máximo de 90 dias, apresentar nestes 

serviços os elementos constantes do n.º 1, do art.º 3, da Portaria 

216-E/2008, de 3 de Março, para que se possa emitir o respetivo o 

alvará de licença especial de legalização, designadamente: ---------- 

- Apólice de seguro de construção; ---------------------------------- 

-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro; -------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------- 

- Plano de segurança e saúde; --------------------------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

Habitação unifamiliar – sem aumento de área relativamente à construção 

licenciada; -------------------------------------------------------- 

Anexos - com a área de 339,15 m2; ---------------------------------- 

QUADRO I ----------------------------------------------------------- 

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

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,14 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 1 0,20 0,20   

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

 - Betão  0 0,20 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,18 0,00   

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

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,17 0,00   

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

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE ESGOTOS   1 0,34 0,34   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,36 0,00   

       
C - custo das obras existentes na via pública   0,78     

 
A - área bruta da obra a realizar     339,15 m2 

      

 

Anexos, garagens, cozinhas regionais e 

obras semelhantes em terreno onde já se 

encontre construída moradia unifamiliar e,     
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desde que a área bruta daquelas 

construções ultrapasse 20 m2 

  - n.º 1 do artigo 25.º      
 T = C x A   T = 264,54   € 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas -------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------ 

 
  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença     66,80 € 

n.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 
12 

12,20 

€ 
146,40 € 

          

n.º11 Anexo de apoio 

339,15 m 
2 

1,05 € 356,11 € 

Art.76, 

n.º6 Vistoria 
 55,70€ 55,70 € 

  TOTAL      625,01 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 264,54 € + 625,01 € = 889,55 € ------ 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 15 de Março de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 17.03.2021. 

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 23.03.2021.    ------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

3.7. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM EDIFÍCIO DESTINADO A 

SERVIÇOS – S. LOURENÇO – MIRADOURO – MIRADOURO DOIS AMIGOS RESTAURANTE 

LDA – PROCESSO Nº 917/98 – INFORMAÇÃO Nº 478/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 16.03.2021. -------------------------- 

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 422/21, referente ao processo n.º 

917/98, a firma, O Miradouro Dois Amigos – Restaurante, Lda, na 

qualidade de proprietária, apresenta elementos, relativos a um pedido, 

com vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das obras de ampliação11 de um edifício 

                                                           
11 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
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destinado a serviços, com licença de construção inicial n.º 129/94 e 

234/95, sito, na Estrada Nacional, 213 – Ribeira do Pinheiro, União 

das freguesias de Eiras, São Julião de Montenegro e Cela no concelho 

de Chaves. --------------------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 10.308,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 346 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 142/19911030, União das freguesias de Eiras, São 

Julião de Montenegro e Cela. ---------------------------------------- 

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

2.1- Alvará de Licença n.º 129/94, para “construção e instalação de 

um similar de hotelaria (restaurante – Bar), com a área de 837,45 m2. 

2.2 - Alvará de Licença n.º 234/95, referente a aditamento á licença 

inicial, com aumento de área de 155,54 m2. -------------------------- 

2.3 - Alvará de Licença de Utilização n.º 59/95, para “comércio”. --- 

3- SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR ---------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial ;  ------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ---------- 

- Levantamento fotográfico; ---------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------ 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/ficha de medição; -------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ----- 

- Plano de acessibilidades e termo de responsabilidade; ------------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; ------------------------- 

- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

escala de 1: 200; --------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Fatura do telefone; ----------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade da verificação acústica ;  --------------  

- Termo de responsabilidade de isenção do projeto térmico; ---------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

  - Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 
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  - Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------- 

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

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), por se reportar à 

legalização das obras de ampliação de um edifício destinado a serviços. 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 47 B, o terreno está inserido espaço de classe 4 – espaço 

agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaços agroflorestais e na 

subcategoria 4.3. A – espaços agroflorestais comuns. ---------------- 

4.2.2- Segundo a planta de condicionantes n.º 47 B, sobre o terreno 

impende uma servidão de utilidade pública, designadamente: ---------- 

4.2.2.1- Servidão relativa á estrada nacional 213; ------------------ 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O presente pedido diz respeito, á legalização das obras de 

ampliação de um edifício destinado a “serviços”, com a área bruta de 

construção de 1.716,95 m2. Existe um aumento de área de 723,96 m2, 

relativamente á construção licenciada ao abrigo das licenças de 

construção n.º 129/94 e 234/95. ------------------------------------- 

5.2- O conjunto edificado, contempla um edifício destinado arrumos, 

que foi licenciado ao abrigo das licenças de construção n.º 129/94 e 

234/95 e um edifício destinado a serviços (restaurante), de cave, 

r/chão e sótão, no qual, foram levadas a efeito obras, sem controlo 

prévio por parte da administração e que agora pretende legalizar. --- 

5.3.No âmbito do presente projeto e de acordo com o previsto no artigo 

13.º-A, do RJUE, foi consultada, face á confrontação do terreno com a 

estrada Nacional – E.N. 213, a entidade – Infraestruturas de Portugal, 

a qual, emitiu parecer favorável condicionado (ao licenciamento do 

acesso e muros de contenção) à legalização /ampliação da construção, 

datado de 2020-09-09, nos termos da informação anexa ao processo e 

cujo conteúdo foi dado a conhecer ao requerente através do despacho 

superior datado de 2 de Outubro de 2020, o qual recaiu na da 

Informação/Proposta n.º 1653/SCOU/2020. ----------------------------- 

5.4- O requerente solicita através do requerimento n.º 422/21, datado 

de 22 de Fevereiro de 2021, que seja dado andamento ao processo, 

comprometendo-se até à emissão do alvará de autorização de Utilização, 

apresentar, o comprovativo do licenciamento do acesso e muros de 

contenção, na entidade - Infraestruturas de Portugal e cuja 

condicionante se encontra vertida, no oficio, sua referência 

GL8034VRL200909, datado de 9 de Setembro de 2020. ------------------- 

5.5- Face ao uso pretendido, destinado a “comércio e/ou serviços”, há 

a referir que, se enquadra no disposto no n.º 1 do artigo 54.º12 do 

                                                           
12 Artigo 54º – Instalações para comércio ou serviços --------------- 

1 - É admissível a localização de instalações destinadas 

exclusivamente a actividades comerciais ou de serviços fora dos 

espaços pertencentes à classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis, 

desde que se situem em espaços industriais ou em espaços agro-

florestais comuns. -------------------------------------------------- 
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Regulamento do Plano Diretor Municipal, onde dispõe que é possível a 

localização de instalações destinadas a atividades de comércio e/ou 

serviços em espaço agroflorestal comum. ----------------------------- 

5.6-De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 58.º13, do Plano Diretor 

Municipal, o índice de construção é nestes casos de 0.25 m2/m2, aplicado  

á área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de construção) 

= 10.308,00 m2 x 0.25 m2/m2 = 2.577,00 m2 (máxima área bruta de 

construção permitida) > 1.716,95 m2 (área bruta de construção 

proposta). --------------------------------------------------------- 

5.7- O projeto apresentado, está de acordo com o disposto no n.º 1, 

do artigo 58.º, do P.D.M., onde dispõe que, as componentes edificadas 

referentes a instalações industriais, cumprirão, com as devidas 

adaptações, as regras de edificabilidade estabelecidas no artigo 28.º, 

ou seja: ------------------------------------------------------------ 

    5.7.1- A parcela confronta numa extensão mínima de 20 metros com a 

estrada que delimita o espaço; -------------------------------------- 

5.7.2- Tem uma forma em planta que permite a inscrição de um retângulo 

com as dimensões de 20 m x 30 m, com o seu lado maior sobreposto á 

berma da referida via; ---------------------------------------------- 

5.7.3- Tem como alinhamento da fachada virada á via com que confronta 

a parcela o afastamento estabelecido para o local, o qual é superior 

a 30 m; -------------------------------------------------------------

5.7.4- Tem um afastamento mínimo de 5 metros às extremas da parcela 

5.7.5.- No interior da parcela existem espaços destinados ao movimento 

de cargas e descargas e ao estacionamento próprio, com dimensão 

suficiente, para que não seja prejudicada a normal fluência de tráfego 

na via pública. ----------------------------------------------------- 

5.8. Por outro lado, a proposta em presença dá cumprimento ao disposto 

no Decreto-Lei n.º 163/06 de 8 de Agosto, relativo a acessibilidade a 

pessoas com mobilidade condicionada, sendo certo, que está instruído 

com termo de responsabilidade do plano de acessibilidades, de acordo 

com o previsto no n.º 8, do artigo 20.º, do RJUE. ------------------- 

5.9 – Face à tipologia do imóvel previsto (estabelecimento de serviços) 

e à área bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre, o 

especificado na alínea g), do n.º 3, do artigo 12.º da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, uma vez que contempla no 

interior do seu prédio 73 lugares de estacionamento automóvel, o que 

é, superior ao valor mínimo de 69 lugares previstos naquela norma 

regulamentar. ------------------------------------------------------ 

6- RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------- 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades e do autor do levantamento 

topográfico, cujos teores se mostram adequados. --------------------- 

7- TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ------------------------ 

                                                           
13 Artigo 58º – Edificabilidade ------------------------------------- 

1 - As componentes edificadas referentes a armazéns de combustíveis 

ou de materiais explosivos ou perigosos, a instalações industriais, a 

armazéns e afins ou a instalações comerciais ou de serviços cumprirão, 

com as devidas adaptações, as regras de edificabilidade estabelecidas 

no artigo 28º relativas à instalação avulsa de unidades industriais, 

salvo no que diz respeito ao Ic, que passa a adoptar o valor de 0,25 

m2/m2. -------------------------------------------------------------- 
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7.1- De acordo com o n.º 4, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 311,30 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 

223,00 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 534,30 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------  

8- CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------- 

8.1- Considerando, que se trata de uma edificação, em que foram levadas 

a efeito, obras de ampliação sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, que não desvirtua a envolvente, integrando-se 

desta forma com alguma naturalidade no meio em que se insere. ------- 

8.2- As obras de ampliação que se pretende legalizar, com o presente 

projeto, ao comtemplarem, um aumento da área bruta de construção de 

723,96 m2, cumpre o disposto no n.º 1, do artigo 58.º, do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal. ----------------------------------------- 

8.3- Considerando, que o uso pretendido para o imóvel, para “serviços”, 

cumpre o disposto no n.º 1, do artigo 54.º, do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal. -------------------------------------------------- 

8.4- Constatando-se, que a parcela de terreno e a implantação do 

imóvel, cumprem o disposto no n.º 1, do artigo 58.º, do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal. ---------------------------------------- 

8.5- Considerando que, não é neste momento possível ser apresentado o 

comprovativo do licenciamento do acesso e muros de contenção, emitido 

pela entidade – Infraestruturas de Portugal e uma vez que, tal 

condicionante é indispensável, para a legalização das obras de 

ampliação do imóvel, o requerente ficará vinculado, a apresentar, o 

parecer da entidade, aquando da apresentação do subsequente pedido de 

emissão de autorização de utilização e caso a câmara delibere 

favoravelmente, o pedido de legalização, das obras patenteadas no 

presente projeto. --------------------------------------------------- 

8.6 -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. ------------------------------------------------------ 

8.7- 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 – “serviços”, 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 
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assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ----------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; --------------------------------

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação do edifício destinado a “serviços”, 

o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ---------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- Edificação, com aumento de área de 723,96 m2 ----------------------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

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

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,27 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

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

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

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,39 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,29 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,27 0,27   

REDE DE ESGOTOS   0 0,38 0,00   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,52 0,00   

       
C - Custo das obras existentes na via pública   0,43      
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   723,96 m2 

      

 
Ampliação de edifícios de habitação, 

comércio, serviços e indústria     
  - n.º 4 do artigo 25.º      
 T = C x A   T = 311,30   € 

 QUADRO II ---------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

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

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

    n.º5, 

alínea a) Superior a 1000 m2 de área bruta de construção 
1 223,00€ 223,00 € 

  TOTAL      223,00 € 

 TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 311,30 € + 223,00 € = 534,30 €  ----  

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 16 de Março de 2021 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira. ---------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 17.03.2021. 

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 19.03.2021.    ------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

3.8. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E 

ANEXOS – BAIRRO DA FONTELA – PARADELA DE MONFORTE – JAIME QUEIRÓS 

SIMÕES – PROCESSO Nº 103/21 – INFORMAÇÃO Nº 493/SCOU/2021 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 18.03.2021. -------------------------- 

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 314/21, referente ao processo n.º 

103/21, o Sr.º Jaime Queiroz Simões, na qualidade de proprietário, 

apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de 

construção14, de uma habitação unifamiliar e anexos, sito, no bairro 

da Fontela – Paradela de Monforte, freguesia de Paradela no concelho 

de Chaves. ---------------------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão das Finanças, o prédio urbano tem a área 

total de 1.531,0 m2, está inscrito na matriz com o n.º 245, da freguesia 

de Paradela. -------------------------------------------------------- 

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

2.1- Processo N.º 758/20, relativo a pedido de Certidão de Isenção de 

Licenciamento, o qual, foi objeto de indeferimento. ----------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.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 das Finanças; -------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ---------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000; --------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

                                                           
14 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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- 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: 400; ------------------------- 

- 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; ------------------------------------------------------ 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Termo de isenção de apresentação do plano de acessibilidades; ----- 

-Termo de responsabilidade do técnico responsável, pelo projeto de 

estabilidade, acompanhado de relatório técnico; --------------------- 

-Termo de responsabilidade do técnico responsável, pelo projeto das 

redes de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais 

e relatório técnico; ------------------------------------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

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 anexos. ------ 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 35 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 e anexos, com a área bruta de construção de 

531,70 m2. As edificações foram levadas a efeito, sem os necessários 

atos administrativos de controlo prévio. ---------------------------- 

5.2-Pretende agora o requerente, a legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 

subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 

que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional (1 fogo). 

5.3- O edifício principal, destina-se a habitação unifamiliar, 

projeta-se em dois pisos, r/chão e andar e possuí uma área bruta de 

construção de 241,00 m2. A edificação secundária, destina-se a “arrumos 

e garagem” e tem uma área bruta de construção de 290,70 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) = 1.531,00 m2 x 0.80 m2/m2 = 

1.224,80 m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão 

preconiza uma área bruta de construção de 531,70 m2, o que implica um 

índice de utilização de 0,35 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção 

do local). ---------------------------------------------------------- 
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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 3 lugares de estacionamento 

automóvel. --------------------------------------------------------- 

5.7- A habitação unifamiliar e anexo, com a área bruta de construção 

de 531,70 m2, que se pretende legalizar, não consubstancia, a dispensa 

de apresentação dos elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e 

na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de 

legalização no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação, ficando deste modo dispensado da vistoria 

prévia prevista para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

6 – RESPONSABILIDADE ----------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, 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 171,71 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 

100,45 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 272,16 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 

previstas no artigos18.º, nas alíneas d) e e), na subalínea iii), da 

alínea a1, do n.º2, 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 e 

esgotos. -----------------------------------------------------------  

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 
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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 Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0 128,00       128,00 

Piso 1 113,00       113,00 

Anexo     290,70   290,70 

TOTAL 241,00 0,00 290,70 0,00 531,70 

Cércea – 6,00 ml ---------------------------------------------------                              

Volume – 1.446,00 m3 --------------------------------------------------------------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

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

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

   Faixa de rodagem             

REDE 

VIÁRIA 

  - Semipenetração 

betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

  - Betão betuminoso   6   19,33 115,98 €/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 

 

  1   34,12   34,12 €/m 
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 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

           

   C - Custo das obras existentes 

na via pública / m       171,71   €/m 

   m - frente do terreno que 

confronta com a via pública       4   

           

   Moradia unifamiliar         

  

  - Alínea a) do n.º 1 do 

artigo 24.º         

   T = C x m x 0,25       T = 171,71   € 

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 
0 89,05 € 

         

0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
1 100,25 € 

     

100,45 € 

  TOTAL      100,45 € 

 TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 171,71 € + 100,45 € = 272,16 € ------- 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 18 de Março de 2021 -----------------------------------------  

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira. ---------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 18.03.2021. 

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 19.03.2021.    ------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

3.9. EXPOSIÇÃO RELATIVA A EDIFÍCIO DESTINADO A HABITAÇÃO COLETIVA, 

COMÉRCIO, SERVIÇOS, ARMAZÉNS, GARAGENS E HOTEL RESIDENCIAL, DENOMINADO 

“IMPERADOR FLAVIUS” – EDIFÍCIO IMPERADOR FLAVIUS, BLOCO 2, 1 C – SANTA 

MARIA MAIOR – CHAVES - CONDOFLÁVIA – LIMPEZAS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO 

DE CONDOMÍNIOS, LDA – PROCESSO Nº 172/20 – INFORMAÇÃO Nº 403/SCOU/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª 

ENGENHEIRA CONCEIÇÃO FERNANDES REI, DATADA DE 08.03.2021. ----------- 

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 registado nesta unidade orgânica com o nº 

433/20, constante no processo nº 172/20, a Dª Sandra Sarmento, na 

qualidade de moradora no Bloco 2, 1º C, do Edifício Imperador Flavius, 

situado na Avenida Nuno Álvares, vem requerer informação sobre o ponto 

da situação do processo de licenciamento do referido prédio. --------

(…)  O motivo de tal exposição deve-se ao facto de que o prédio em 
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questão se apresentar em estado inacabado já há vários anos, situação 

que causa bastantes constrangimentos aos moradores dos blocos 

confinantes, visto ocorrerem frequentemente situações de vandalismo, 

ocupação indevida do espaço privado por parte de pessoas alheias ao 

edifício a até mesmo problemas de insegurança e salubridade 

relacionada com a degradação da própria estrutura, infiltrações de 

águas, etc. --------------------------------------------------------- 

Como calcula, esta situação que ocorre mesmo no centro da cidade e  à 

vista de toda a população, carece de uma resolução urgente, visto já 

extravasar os problemas inerentes à responsabilidade do condomínio, 

uma vez que a gestão deste incide apenas sobre os blocos ocupados, e 

toda esta situação coloca em perigo e causa insegurança a tos os 

transeuntes que circulam nos arruamentos circundantes e frequentam os 

estabelecimentos comerciais e de serviço presentes no piso do rés-do-

chão do edifício. -------------------------------------------------- 

A fim de evitar o prolongamento e agravamento de toda esta situação, 

solicita-se então à Câmara Municipal de Chaves, além da informação 

sobre o estado do processo de licenciamento do edifício em causa e 

orientações sobre eventuais diligências que possam ser tomadas por 

iniciativa dos moradores, uma intervenção direta na resolução deste 

problema, uma vez se a entidade máxima responsável pela gestão e 

salvaguarda dos interesses de toda a população, devendo ter 

intervenção sobre as construções que ofereçam perigo para a saúde 

pública e para a segurança de pessoas.” ----------------------------- 

1.2-Mediante o requerimento registado com o nº 587/20, constante no 

processo nº 172/20, a sociedade por quotas, CONDOFlÁVIA, Lda, com sede 

na Avenida General Ribeiro de Carvalho, na qualidade de administradora 

do condomínio do Bloco 6, integrado no conjunto do Condomínio Imperador 

Flavius, constituído pelos Blocos 1 a 7, vem solicitar a intervenção 

desta autarquia, no sentido de promover todas as diligências 

necessárias no âmbito das responsabilidades da Câmara Municipal de 

Chaves no sentido de mandar averiguar, esclarecer e informar os 

condóminos se as obras iniciadas em 19-11-2019 pela Sociedade David 

Calheiro Gomes em partes comuns deste condomínio estão devidamente 

licenciadas pelas seguintes razões principais: ---------------------- 

“1- DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÔES DE LICENCIAMENTO DA OBRA ( Artigo 

1425º do Código Civil) ---------------------------------------------- 

Estas obras não foram submetidas ao conhecimento e/ou aprovação da 

Assembleia Geral de Condóminos, nos termos do Artigo 1425º do Código 

Civil, iniciaram-se sem qualquer aviso prévio, pioraram e relevaram 

as já deterioradas condições de manutenção do Condomínio, no 

concernente às partes comuns, bem como criaram e/ou acrescentaram 

novos problemas aos condóminos, como sejam as condições de 

SALUBRIDADE, SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE, COM INFLUÊNCIA DIRETA NA 

LINHA ARQUITETÓNICA, criando situações de RISCO DE ACIDENTES GRAVES E 

MORTAIS suscetíveis de denúncia ao Ministério Público, na medida em 

que a correrem os condóminos podem incorrer em responsabilidade 

criminal. ---------------------------------------------------------- 

1.1-As obras iniciadas em 19-10-2019, incidem fundamentalmente na 

alteração do sistema de descarga de águas pluviais, alterando o layout 

do sistema sob o ponto de vista técnico com implicações relevantes na 

LINHA ARQUTETÓNICA das partes comuns do condomínio, nomeadamente: --- 

a) Foram tapados os ralos iniciais ao nível do piso 3 (rés-do-chão). 

b) Foram abertos roços horizontais no piso 3 no alinhamento dos 

tubos de descarga; -------------------------------------------------- 

c) Têm sido aplicados e retirados diferentes materiais, alguns deles 

agora danificados em estado de aparente abandono, transmitindo uma 
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aleatoriedade pouco consonante com o rigor técnico e com qualquer 

planeamento, tendo estado a obra parada durante cerca de 5 semanas; 

d) A ligação dos tubos de queda verticais ao nível do rés-do-chão é 

feita agora através de cotovelos em chapa de seção retangular que 

transformam a queda vertical gravítica em horizontal ligando a tubos 

em PVC de comprimento significativo, de seção circular, sem a 

existência de qualquer caixa de inspeção ou retenção. --------------- 

e) Alguns destes tubos e respetivas ligações foram ocultados com um 

novo pavimento com base de cimento coberta por ladrilhos que resultou 

numa sobreelevação, criando dificuldades de acessibilidade a 

condóminos e utentes, em desrespeito pelo Decreto-Lei nº 163/2006, de 

8 de agosto. -------------------------------------------------------- 

f) Esta sobreelevação pela sua extensão acrescenta uma carga 

estrutural ao piso 3 que, pensamos deve ser analisada. -------------- 

1.2-Na ausência de qualquer informação e pelas caraterísticas 

supracitadas, os condóminos têm sérias dúvidas que as obras tenham 

sido licenciadas pelos serviços competentes da Câmara Municipal de 

Chaves e respeitam as regras estabelecidas pelo Decreto-Regulamentar 

23/95, de 23 de Agosto; --------------------------------------------- 

1.3-De igual modo para esta obra, de acordo com o Artigo 7º do Decreto-

Lei nº 273/2003, de 29 de outubro, deve obrigatoriamente integrar um 

plano de segurança e saúde, porque a sua execução implica riscos 

especiais que têm que ser evidenciados. ----------------------------- 

2 CONDIÇÔES DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE ------------------------------ 

Após o início e no decorrer desta obra, pela sua natureza 

incompreensivelmente iniciada no Inverno chuvoso, têm-se manifestado 

de forma mais evidente as más condições de segurança e salubridade das 

partes comuns do condomínio, nomeadamente: -------------------------- 

2.1-SEGURANÇA ELÉTRICA ---------------------------------------------- 

2.1.1. Mesmo com chuva moderada existem situações nas partes comuns 

das garagens em que a água infiltrada corre por uma caixa de derivação 

e pelo interruptor a jusante representando risco de ELECTROCUSSÂO. -- 

2.1.2-Vários interruptores estão destituídos de qualquer proteção; -- 

2.1.3-Em vários locais a água infiltrada corre sobre a instalação 

elétrica. ---------------------------------------------------------- 

2.2-SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E SITUAÇÔES DE EMERGÊNCIA ------------ 

2.2.1-Nas garagens (piso 1) é de quase total abandono o sistema de 

prevenção de incêndio com todas as bocas de incêndio inoperacionais e 

sem extintores; ----------------------------------------------------- 

2.2.2-As portas de saída de emergência com barras antipânico estão 

fechadas à chave. -------------------------------------------------- 

2.2.3-A sinalização de emergência está inoperacional. --------------- 

3-ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÔES DE ACESSIBILIDADE (Decreto-Lei nº 163/2008, 

de 8 de Agosto) ----------------------------------------------------- 

As atuais obras na sequência de outras têm contribuído de forma 

evidente para a deterioração das condições de acessibilidade a 

condóminos e utilizadores, no desrespeito pela Decreto-Lei nº 

163/2006, de 8 de Agosto, sobretudo a todos (as) aqueles de mobilidade 

reduzida e/ou limitada, incluindo crianças, idosos e utilizadores de 

cadeiras de roda, introduzindo ELEVADOS RISCOS DE QUEDAS 

potencialmente fatais, dado que: ------------------------------------ 

3.1-Para encobrir tubos de PVC as que se supõe para escoamento de 

águas pluviais e canalização para jardineiras não constantes no Título 

Constitutivo de Propriedade Horizontal no piso 3 foi criado um novo 

pavimento sobreelevado, cerca de 20 cm superior ao inicial: -------- 

3.2- Ao mesmo tempo devido à criação de jardineiras foi eliminada a 

altura do muro de proteção inicial de cerca de 60 cm para cerca de 20 
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cm ultrapassado facilmente por qualquer criança ou qualquer outro (a) 

que a poderá levar a uma queda superior a três metros no sentido do 

piso inferior; ------------------------------------------------------ 

3.3-Foram construídas rampas de acesso mas destituídas de qualquer 

proteção lateral ou de topo o que representa um risco de queda de 

vários metros sobre degraus adjacentes. ---------------------------- 

Atendendo à gravidade dos factos, ao sistemático e reiterado 

incumprimento da legislação por parte da Sociedade David Calheiro 

Gomes, ficamos a aguardar o favor da intervenção de V. Exª no sentido 

dum esclarecimento global e do cumprimento da lei, incluindo o embargo 

se for esta a forma de obrigar a quem incumpre a submeter-se a toda a 

legislação em vigor aplicável a este tipo de intervenção (…) -------- 

1.3-Em anexo à exposição registada com o nº 587/20, a Condoflávia, 

Lda, apresenta registo fotográfico das anomalias existentes nas partes 

comuns do edifício Imperador Flavius, sito na Avenida Nuno Álvares, 

na cidade de Chaves. ----------------------------------------------- 

1.4-Mediante o requerimento nº 1655/20, de 07-08-2020, a Condoflávia, 

Lda, reintera novamente informação técnica, relativamente à exposição 

já apresentada sob o requerimento nº 587/20. ----------------------- 

2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

Os antecedentes das exposições registadas com o nº 433/20, nº 587/20 

e nº 1655/20, referentes ao edifício construído no prédio15 urbano, 

inscrito na anteriormente designada freguesia de Chaves sob o artigo 

4000º e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o 

nº 485/20071019 situado na Avenida Nuno Álvares e constituído por sete 

Blocos, com área descoberta de 309 m2, são os seguintes: ------------ 

2.1-Alvará de Licença nº 736/86, emitido em nome de Secundino de Melo 

Morais, em 21 de novembro de 1986, para a construção de edifício de 

habitação e comércio, com a área de 6 926,07 m2, pelo prazo de 365 

dias (1º BLOCO - 1ª FASE), a folha nº 233 A. ------------------------ 

2.2-Em reunião de câmara de 01-02-88, sob proposta da informação do 

Serviços Técnicos de Obras, de 30-01-88, o Executivo deliberou deferir 

o pedido de averbamento do processo, de Secundino de Melo Morais, para 

a firma David Calheiros Gomes, Lda. --------------------------------- 

2.3-Alvará de obras de construção nº 85/90 emitido em nome de David 

Calheiros Gomes, Lda, em 2 de Janeiro de 1990, para prorrogação da 

Licença de Obras nº 736/86, pelo período de 821 dias, a folha nº 221. 

2.4-Alvará de Licença nº 197/90, emitido em nome de David Calheiros 

Gomes, Lda, em 23 de Fevereiro de 1990, para prorrogação da Licença 

de Obras nº 85/90, pelo período de mais 365 dias, a folha nº 236. ---  

2.5-Em 20 de Janeiro de 1994, foi emitida pela Câmara Municipal de 

Chaves,  nos termos do disposto no nº 3 do artigo 15º do decreto-Lei 

nº 445/91, de 20/11, a Certidão de Propriedade Horizontal do edifício 

“Imperador Flavius”, sito na Avenida Nuno Álvares, em Chaves, para o 

edifício, com vários usos, nomeadamente  destinado a habitação 

coletiva e comércio, constituído por sete blocos, sendo a sua 

construção faseada em três fases: ---------------------------------- 

A primeira fase composta por dois blocos (Bloco 6 e 7), foi licenciada 

inicialmente em 21-11-86, com o alvará nº 736/86, sendo esta a única 

licença que foi emitida até àquela data. ---------------------------- 

                                                           
15 Atualmente, o edifício Imperador Flavius” encontra-se inscrito no 

prédio urbano, inscrito na matriz predial da freguesia de Santa Maria 

Maior sob o artigo 4000 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Chaves com o nº 485/20071019. ----------------------------------- 
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Relativamente à terceira fase (Blocos 3, 4, e 5) e após apresentação 

de diversos aditamentos de arquitetura, encontra-se aprovado por 

deliberação da câmara municipal de 23-12-1993. ---------------------- 

Quanto às fases primeira (Bloco 6 e 7) e segunda (Blocos 1 e 2), foram 

objeto de um pedido de revalidação do deferimento, tendo este pedido 

sido deferido por despacho de 16-12-1993 e ractificado na reunião de 

câmara de 21-12-1993. ----------------------------------------------- 

2.5-Alvará de Licença nº 351/00, emitido em nome de David Calheiros 

Gomes, Lda, em 26 de Junho de 2000, para a construção da 3ª Fase - C 

(Blocos 3, 4 e 5), do edifício “ Imperador Flavius”, com a área de 14 

278,07 m2, pelo prazo de 24 meses,  a folha nº 2420, sendo válida até 

24-06-2002. ----------------------------------------------------- 

Por deliberação da câmara de 11-08-98, sob proposta da informação dos 

Serviços Técnicos de 07-08-98, o Executivo aprovou o projeto de 

arquitetura apresentado sob os requerimentos registados sob o nº 

3429/97 (constante no processo a folhas nº 2015 à nº 2050) e nº 1324/98 

(constante no processo a folhas nº 2073 à nº 2077). ----------------- 

Por deliberação de câmara de 08-06-99, sob proposta da informação dos 

Serviços Técnicos de 02-06-99, o Executivo deferiu o pedido de 

licenciamento de construção da Fase C, do edifício “Imperador 

“Flavius”. --------------------------------------------------------- 

2.6-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. -------------------------------------------- 

2.7-Em reunião de câmara de  21-01-2021, sob proposta da INFORMAÇÃO 

Nº 18/SCOU/2021, de 06-01-2021, foi proposto ao Executivo 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. --------------------------------------- 

2.8-Através do n/ ofício nº 442, com a referência 49/DGOT/2021, de 17-

02-2021,  a firma David Calheiros Gomes, Lda, foi notificada do projeto 

de decisão praticado pelo Executivo, relativamente à caducidade 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, tendo o ônus jurídico para, no prazo de 10 dias,  

vir a processo, em audiência prévia, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o sentido da decisão, pelo expresso nos artigos 121º e 122º do Código 
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de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, 

de 7/1. ------------------------------------------------------------- 

2.9- Por consulta do Arquivo Municipal, verifica-se a existência das 

Licenças de Habitabilidade e de Ocupação a seguir mencionadas: ----  

2.9.1-Alvará  de Licença nº 06/94, de 21 de janeiro de 1994, titulando 

a autorização por despacho superior de 17-01-94, para o uso de 

habitação  de 14 frações, situadas nos Blocos 6  ( Frações JE, JF, JG, 

JH, JI, JJ, JL, JM), e no Bloco 7 ( Frações JN, JO, JP, JQ, JR, e JS), 

solicitado em 21-12-93, pela sociedade por quotas, Construções David 

Calheiros Gomes, Lda ------------------------------------------------ 

2.9.2-Alvará  de Licença nº 07/94, de 21 de janeiro de 1994, titulando 

a autorização por despacho superior de 17-01-94, para o uso de 

habitação  de 28 frações habitacionais, situadas no Bloco 1  (Frações 

GX, GZ, HÁ, HB, HC, HD, HE, HF, HG e HH) e no Bloco 2 ( Frações HI, 

HJ, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HX,HZ, IA, IB, e IC), 

e  de 6 frações comerciais, situadas no R/C, solicitado  em 21-12-93, 

pela sociedade por quotas, Construções David Calheiros Gomes, Lda. -- 

2.9.3-Alvará  de Licença de Ocupação nº 08/96, de 21 de Fevereiro de 

1996, titulando a autorização por  despacho superior de 14-02-96, a 

para a ocupação de 19  frações comerciais  ( Fração FX, FZ, GA, GB, 

GC, do Piso 3  e Frações GG, GH, GI, GJ, GL, GM, GN, GO, GP, GR, GS, 

GT, GU e GV, do Piso 4 ),  solicitado em 15-12-1995,  pela sociedade 

por quotas, Construções David Calheiros Gomes, Lda. ----------------- 

2.9.4- Alvará de Licença de Utilização nº 03/2002, de 25 de Janeiro 

de 2002, titulando a autorização concedida pelos peritos no AUTO DE 

VISTORIA Nº 32/01, lavrado a 07-12-2001, da Fração comercial “FE”, 

situada no Bloco 2, Loja 3, para a atividade de Restauração e Bebidas, 

solicitada em 23-07-2001, pelo Srº Paulo José da Mata Pires. ------- 

2.9.5- Alvará de Licença de Utilização nº 23/2003, de 21 de Abril de 

2003, titulando a autorização concedida pelos peritos no AUTO DE 

VISTORIA Nº 17/2003, lavrado a 15-04-2003, da Fração comercial “FD” 

situada no Bloco 2, Loja 3 e 2, para a atividade de Restauração e 

Bebidas, - Self Service (Restaurante), solicitada pelo   Srº Paulo 

José da Mata Pires. ------------------------------------------------- 

2.9.6 - Alvará de Licença de Utilização nº 219/03, de 11 de Julho de 

2003, titulando a autorização concedida por despacho superior de 27-

06-2003, para a fração “HQ” situada no Bloco 2, 3º Andar, destinada a 

habitação, solicitada em 04-06-2003, pelo Srº Pedro Miguel Alves 

Borges. ------------------------------------------------------------ 

2.9.7-Alvará de Licença de Utilização nº 36/04, de 8 de Setembro de 

2004, titulando a autorização concedida pelos peritos no AUTO DE 

VISTORIA Nº 34/2004, lavrado a 15-07-2004, da Fração comercial “FG” 

situada no R/C, Loja 5, para um Estabelecimento de Bebidas Snack – 

Bar, solicitada pelo Srª Paula Maria de Jesus Mosca, na qualidade de 

arrendatária de Maria Mercês da Silva Morais Valpaços. -------------- 

2.9.8- Alvará de Licença de Utilização nº 374/04, de 30 de Novembro 

de 2004, titulando a autorização concedida por despacho superior de 

11-10-2004, para a fração “HM” situada o Bloco 2, destinada a 

habitação, solicitada em 29-09-2004, pelo Srº Manuel Castro Vieira, 

na qualidade de inquilino. ---------------------------------------- 

2.9.9- Alvará de Licença de Utilização nº 243/05 de 18 de Julho de 

2005, titulando a autorização concedida por despacho superior de 14-

07-2005, para a fração “HU” situada no Bloco 2, destinada a habitação, 

solicitada em 11-07-2005, pelo Srº Ilídio da Silva Marcos. ------- 

2.9.10- Alvará de Licença de Utilização nº 23/07 de 5 de Julho de 

2007, titulando a autorização concedida pelos peritos no AUTO DE 

VISTORIA Nº 24/2007, lavrado a 26-06--2007, da Fração “FX” situada no  
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R/C,  Loja 22,  para um Estabelecimento de Salão de Cabeleireiro e 

Estética,  solicitado pela Dª Maria Adelaide Patrício Rodrigues 

Machado, na qualidade de arrendatário do Srº José Lourenço Rodrigues 

Gonçalves. ---------------------------------------------------------   

2.9.11- Alvará de Licença de Utilização nº 24/07 de 9 de Julho de 

2007, titulando a autorização concedida pelos peritos no AUTO DE 

VISTORIA Nº 24/2007, lavrado a 26-06--2007, da Fração “FF” situada no  

R/C,  Loja 4,  para um Estabelecimento de Salão de Cabeleireiro 

Unisexo, solicitado pelo Srº Carlos Manuel Borges Dias, na qualidade 

de arrendatário do Srº Jaime Gonçalves Carvalho. --------------------  

3-PARECER ---------------------------------------------------------- 

3.1-Da caducidade da licença titulada pelo Alvará de Licença nº 351/00, 

para a construção da 3ª Fase - C  (Blocos 3, 4 e 5). ---------------- 

3.1.1-Em 20 de Junho de 2000, foi emitido o alvará de obras de 

construção nº 351/00, constante no processo a folha nº 2420, em nome 

de David Calheiros Gomes, Lda, titulando o licenciamento para a 

construção da 3ª Fase - C  ( Blocos 3, 4 e 5),  do edifício “ Imperador 

Flavius”, com a área de 14 278,07 m2, pelo prazo de 24 meses. ------- 

3.1.2-A licença para a realização de operações urbanísticas previstas 

nas alíneas b) a e) do nº 2 e do nº 4 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, com posteriores alterações, caduca se as obras não 

forem concluídas no prazo fixado na licença ou suas prorrogações, 

contado a partir da data da emissão do alvará, de acordo com o disposto 

na alínea d) do nº 3 do artigo 71º, do referido diploma legal. ------ 

3.1.3-No presente processo administrativo registado com o nº 39/97 a 

validade da licença de obras de construção nº 351/00, teve o seu termo 

no dia 24 de Junho de 2002, conforme mencionado no título, constante 

no processo a folha nº 2420. -------------------------------------- 

3.1.4-Nesta perspectiva, no presente caso, a validade do alvará de 

obras de construção  nº 351/00 a qual titulava o licenciamento da  

construção da  3ª Fase - C  ( Blocos 3, 4 e 5),  do edifício “ Imperador 

Flavius”, terminou no dia 24-06-2002, circunstância essa que determina 

o incumprimento do prazo estipulado para a conclusão das respectivas 

obras de edificação, enquadrando-se, na causa de caducidade prevista 

na alínea d) do nº 3 do artigo 71º, Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, 

com posteriores alterações. ----------------------------------------- 

3.2-Da realização de obras de construção, que incidem nos Blocos 3, 4 

e 5, do edifício “Imperador Flavius”. ------------------------------ 

3.2.1-A partir de 24 de junho de 2002, a firma David Calheiros Gomes, 

Lda deixou de ter qualquer licença para a realização de obras de 

construção civil nos Blocos 3, 4 e 5, do edifício Imperador Flavius. 

3.2.2-Pese embora em reunião de câmara de 04-06-2009, sob proposta da 

informação técnica de 01-06-2009. o Executivo tivesse deliberado  

aprovar condicionalmente, o projeto de arquitetura, apresentado sob o 

requerimento nº 1198/09 (projeto de alterações ao titulado pelo alvará 

nº 351/00), a verdade é que nunca foi emitido qualquer  alvará, que 

titulasse o licenciamento do referido projeto de alterações 

apresentado sob o requerimento nº 1198/09 e respetivos projetos de 

especialidades. ---------------------------------------------------- 

3.2.3-Em reunião de câmara de  21-01-2021, sob proposta da INFORMAÇÃO 

Nº 18/SCOU/2021, de 06-01-2021, foi deliberado pelo Executivo, no 

sentido de,  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, em virtude de a 

requerente não ter tido apresentado todos os elementos instrutórios 
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referentes aos projetos de especialidades, até 21-02-2011, conforme 

determinado por  despacho  superior de 27-01-2011. ------------------ 

3.2.4-Em virtude de os Blocos 3, 4 e 5, do edifício Imperador Flavius, 

se encontrarem em  estado avançados de execução,  proponho que a firma 

David Calheiros Gomes, Lda solicite, no prazo de 60 dias,  a emissão 

de licença especial de legalização, para a conclusão dos Blocos 3, 4 

e 5, do referido  edifício, nos termos do disposto no artigo 73º -C 

do Regulamento nº 732/2015, o qual aprovou o Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação, publicado no Diário da República, 2ª 

Série – Nº 207, em 22 de outubro de 2015, conjugado com o artigo 102º-

A do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, na sua versão final,  

O pedido de legalização deverá ser acompanhado com os elementos 

instrutórios mencionados na Portaria nº 113/2015, de 22/4 e demais 

legislação aplicável, nos termos da lei. ---------------------------- 

3.3-Da realização de obras de construção nas partes comuns do edifício 

“Imperador Flavius”. ------------------------------------------------ 

3.3.1-Consultado o Arquivo Municipal e o programa Medidata, verifica-

se que não consta qualquer comunicação ou pedido de licenciamento 

realizada(o) pelo Condomínio do edifício “Imperador Flavius”, à Câmara 

Municipal de Chaves, para  realização de obras em espaços comuns do 

referido edifício, com a instrução dos elementos  mencionados na 

Portaria nº 113/2015, de 22/4, nomeadamente a Ata do Condomínio a 

deliberar a realização das obras de construção em zonas comuns do 

conjunto dos sete blocos que constituem o edifício “Imperador Flavius”  

(Blocos 1 ao Bloco 7, unidos pelos Pisos 1, 2 e 3). ----------------- 

3.3.2-No seguimento de várias reclamações acerca do estado de 

conservação, salubridade, segurança de pessoas e bens e arranjo 

estético do edifício Imperador Flavius, apresentadas por vários 

condóminos (requerimento nº 614/20 e  nº 433/20) e pela sociedade por 

quotas, Condoflávia – Limpezas Gerais e Administração de Condomínios, 

Lda ( requerimento nº 1655/20), foi realizada vistoria técnica  no dia 

9 de fevereiro do 2021, ao referido edifício a que se refere o artigo 

90º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei nº 

66/2019, de 21/5, da qual foi lavrado AUTO DE VISTORIA TÉCNICA, anexo, 

o qual se reproduz para todos os efeitos legais, na presente informação 

técnica. ----------------------------------------------------------- 

3.3.3-De modo a suprimir as anomalias descritas no referido Auto de 

Vistoria Técnica e para melhoria da  salubridade das frações 

individuais e das partes comuns do edifício e melhoria da segurança 

de pessoas e bens, deverão ser tomadas as medidas corretivas adequadas, 

nos termos do disposto no nº 2 do artigo 89º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei nº 66/2019, de 21/5, com a 

realização das seguintes obras: ------------------------------------- 

a) Realização imediata de obras de vedação da obra inacabada (Blocos 

3, 4 e 5), quer pelo interior da Praça comum aos sete blocos, quer 

pelo exterior do edifício, confinante com a Rua Drº Francisco Carneiro,  

propriedade da  sociedade por quotas, David Calheiros Gomes, Lda. --- 

b) Realização de obras de reabilitação do edifício, incidentes nas 

partes comuns do mesmo, nos termos do disposto no artigo 2º  do Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei nº 95/2019, 

de 18/7, a saber: --------------------------------------------------- 

• Reabilitação da rede predial de Drenagem de Águas Pluviais,  de 

acordo com o Decreto Regulamentar nº 23/95, o qual revogou os 

regulamentos aprovados pelas Portarias nº 10 367, de 14 de Abril de 

1943 e a Portaria nº 11338, de 8 de Maio de 1946 e  Regulamento 

Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento 

de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, 
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(Regulamento nº 241/2013, publicado em Diário da República, 2ª Série 

– Nº 128, em 5 de julho de 2013). ---------------------------------- 

• Reabilitação das condições de segurança contra incêndios no 

edifício, em virtude de o procedimento de controlo prévio aplicável à 

sua construção tenha ocorrido em data anterior a 1 de Janeiro de 2009 

(data da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 220/2008, de 12 de 

Novembro). ---------------------------------------------------------  

• Reabilitação da acessibilidade do edifício Imperador Flavius, de 

acordo com o disposto no nº 3 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 163/2006, 

de 8 de Agosto, em virtude de o procedimento de controlo prévio 

aplicável à sua construção ter ocorrido em data anterior a 8 de Março 

de 2007 (data da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 163/2006). ------ 

• Reabilitação da impermeabilização do pavimento do Piso 2 (Cave) 

e Piso 3 (Rés-do-Chão), nomeadamente nas proximidades das juntas de 

dilatação, com substituição de pavimento antiderrapante. ------------ 

• Realização de inspeção à instalação elétrica nas zonas comuns do 

edifício, por entidade credenciada pela Direção Geral de Energia e 

Geologia, a título de exemplo, o Instituto Eletrotécnico Português, 

nos termos do disposto no artigo 10º do Decreto-Lei nº 96/2017, de 10 

de Agosto. ---------------------------------------------------------- 

• Colocação de dispositivos contra queda, em todo o perímetro da 

Praça Interior, ao nível do Rés-do-Chão e nos corrimãos das escadas 

de acesso à referida Praça, de acordo com o Decreto-Lei nº 163/2006, 

de 8 de Agosto. ----------------------------------------------------- 

• Pedido de licenciamento pela Câmara Municipal do elevador, 

instalado no Piso 3 (Rés-do-Chão), em espaço comum dos condóminos, nas 

proximidades dos Blocos nº 6 e 7. ----------------------------------- 

• Certificação e inspeção dos elevadores localizados nos Blocos 2 

e 7. ---------------------------------------------------------------- 

• Pintura dos tetos e paredes interiores. ----------------------- 

• Pintura de paredes exteriores. -------------------------------- 

3.3.4-Os prazos propostos pela comissão de vistorias, para a 

realização das obras, são os seguintes prazos: ---------------------- 

a) De imediato, a sociedade por quotas, David Calheiros Gomes, Lda, 

tome as medidas preventivas de modo a salvaguardar a segurança de 

pessoas, com a vedação dos Blocos 3, 4 e 5, atualmente inacabados, 

localizados na Planta de Identificação dos Blocos (Anexo 1). ------- 

b) 90 dias para o administrador das partes comuns dos Blocos 1 ao 

7, dar início às obras, referidas na alínea b) do ponto 3, do Auto de 

Vistoria, de 09-02-2021, para a reabilitação das partes comuns do 

edifício, com prévia obtenção dos respetivos 

títulos/licenças/autorizações exigíveis. ---------------------------- 

c) 180 dias para a conclusão das referidas obras a contar da data 

de início das mesmas. ----------------------------------------------- 

3.3.5-Caso o administrador do condomínio, não cumpra os prazos 

estabelecidos e o determinado, será instaurado processo de 

contraordenação, nos termos da alínea s) do nº 1 do artigo 98º do 

RJUE, cuja coima está graduada entre os 500 € e o montante de 100 

000€, no caso de pessoa singular e entre 1 500 € e o montante máximo 

de 250 000 €, no caso de pessoa coletiva. -------------------------- 

3.3.6 - Por visita ao edifício Imperador Flavius,  no dia 09-02-2021, 

pude  constatar ainda  que,  nas partes comuns do edifício, em local 

de passagem,  não existe a identificação do administrador em exercício 

ou quem, a título provisório, desempenhe as funções deste, conforme 
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obrigação vertida no artigo 3º - Informação,  do Decreto-Lei nº 268/94, 

de 25/10, o qual aprovou o Regime de Propriedade Horizontal. -------- 

3.3.7-A obrigação mencionada no parágrafo anterior, referente à  

afixação  da identificação do administrador em exercício, deve ser 

cumprida, no prazo de 90 dias, após  a entrada em   vigor do Decreto-

Lei nº 268/94, de 25/10,  de acordo com o disposto no  seu artigo 12º  

- Direito transitório. ---------------------------------------------- 

3.3.8-O administrador deve ainda assegurar a publicitação das regras 

respeitantes á segurança do  conjunto dos edifícios, designadamente a 

dos equipamentos de uso comum, de acordo com o disposto no artigo 8º   

- Publicitação das regras de segurança, do Decreto-Lei nº 268/94, de 

25/10, o qual aprovou o Regime de Propriedade Horizontal. ----------- 

3.4-Do cumprimento do projeto de arquitetura, aprovado, quando emitida 

a Certidão de Propriedade Horizontal. ------------------------------  

Verificou-se ainda, no âmbito da realização da vistoria técnica  

realizada a 9 de Fevereiro de 2021, que o projeto de arquitetura, 

subjacente à emissão da certidão de Propriedade Horizontal, não foi 

executado em obra, havendo alterações, nomeadamente a  alteração da 

localização dos canteiros, quer no Piso 2 (Cave), quer no Piso 3 (Rés-

do-Chão). ---------------------------------------------------------- 

4-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÂO -------------- 

4.1-Considerando que,  a  licença titulada pelo alvará de obras de 

construção nº 351/00,  emitida  em  nome de David Calheiros Gomes, 

Lda, titulando o licenciamento para  a construção da  3ª Fase - C  ( 

Blocos 3, 4 e 5 ),  do edifício “ Imperador Flavius”, com a área de 

14 278,07 m2, caducou a  24 de Junho de 2002,  conforme mencionado no 

título, constante no processo  a folha nº  2420. ------------------- 

4.2-Considerando que, de acordo com o disposto na alínea d) do nº 3 

do artigo 71º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores 

alterações, a licença titulada pelo alvará de construção nº 351/00, 

caducou, em virtude de as obras não terem sido concluídas no prazo 

fixado naquele título. ----------------------------------------------  

4.3-Considerando que, de acordo com o disposto nas alíneas a), b) e 

e) do nº nº 1 do artigo 102º do RJUE, os órgãos administrativos 

competentes estão obrigados a adotar as medidas adequadas de tutela e 

restauração da legalidade urbanística quando sejam realizadas 

operações urbanísticas: --------------------------------------------- 

a) Sem os necessários atos administrativos de controlo prévio; ------ 

b) Em desconformidade com os respetivos atos administrativos de 

controlo prévio; ---------------------------------------------------- 

e) Em desconformidade com as normas legais ou regulamentares 

aplicáveis. -------------------------------------------------------- 

4.4-Considerando que, nos termos do disposto nas alíneas c) e d) do  

nº 2 do artigo 102º do RJUE, a reposição da legalidade urbanística, 

no presente processo, consiste: ------------------------------------ 

4.4.1-Na determinação da realização de trabalhos de correção ou 

alteração, conforme proposto na alínea b) do ponto 3, do AUTO DE 

VISTORIA, nas obras de construção, em espaços comuns do edifício. --- 

4.4.2-Na legalização das obras de construção, incidentes sobre os 

Blocos 3, 4 e 5, do edifício Imperador Flavius. --------------------- 

4.5-Considerando que, as edificações devem ser objeto de obras de 

conservação pelo menos uma vez em cada período de oito anos, devendo 

o proprietário, independentemente desse prazo, realizar todas as obras 

necessárias à manutenção da sua segurança, salubridade e arranjo 

estético, de acordo com o disposto no nº 1 do artigo 89º do Decreto-

Lei nº 555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei nº 66/2019. ------ 
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4.6-Considerando que, desde a emissão da certidão de Propriedade de 

Propriedade, já decorreram, 27 anos. -------------------------------- 

4.7-Considerando que, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a 

execução das obras necessárias à correção de más condições de segurança 

ou de salubridade ou das obras de conservação necessárias á melhoria 

do arranjo estético, sendo a realização de tais  obras de interesse 

público, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 89º do  Decreto-Lei 

nº 555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei nº 66/2019, de 21/5. - 

4.8-Considerando que, cada condómino é responsável pelos encargos com 

a realização das obras em zonas comuns do edifício Imperador Flavius, 

na proporção da sua quota. ------------------------------------------ 

7-PROPOSTAS DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

7.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que sejam praticadas as seguintes 

deliberações: ------------------------------------------------------ 

7.1.1-Que os processos administrativos, registados com o nº 39/97, nº 

172/20 e nº 225/20, estejam presentes em reunião de câmara para que o 

Executivo tome as seguintes deliberações: --------------------------- 

• Delibere  no sentido de declarar caducada a licença nº 351/00 (a 

qual titulou o licenciamento da construção da 3ª Fase – C ( Blocos 3, 

4 e 5), do edifício “ Imperador Flavius”, projectada para o prédio 

urbano, inscrito na anteriormente designada freguesia de Chaves sob o 

artigo 5795º e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves 

com o nº 2532/280194, situado na Avenida Nuno,  com fundamento no 

incumprimento do prazo estipulado para a conclusão das respectivas 

obras de edificação, de acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 71º 

do RJUE. ------------------------------------------------------------ 

• De acordo com o disposto no nº 5 do artigo 71º do RJUE e  nos 

artigos  121º16 e 122º17 do Código de Procedimento Administrativo, 

                                                           
16 Artigo 121º - Direito de Audiência Prévia ------------------------ 

1-Sem prejuízo do disposto no artigo 124º, os interessados têm o 

direito de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a decisão 

final, devendo ser informados, nomeadamente, sobre o sentido provável 

desta. ------------------------------------------------------------- 

2-No exercício do direito de audiência, os interessados podem 

pronunciar-se sobre todas as questões com interesse para a decisão, 

em matéria de facto e de direito, bem como requerer diligências 

complementares e juntar documentos. --------------------------------- 

3-A realização da audiência suspende a contagem de prazos em todos os 

procedimentos. ----------------------------------------------------- 
17 Artigo 122º - Notificação para a audiência ----------------------- 

1-Para efeito do disposto no artigo anterior, o órgão responsável pela 

direcção do procedimento determina, em cada caso, se a audiência se 

processa por forma escrita ou oral e manda notificar os interessados 

para, em prazo não inferior a 10 dias, dizerem o que se lhes oferecer. 

2-A notificação fornece os projecto de decisão e demais elementos 

necessários para que os interessados possam conhecer todos os aspectos 

relevantes para a decisão, em matéria de facto e de direito, indicando 

também as horas e o local onde o processo pode ser consultado. ------ 

3-No caso de haver sítio na Internet da entidade em causa onde o 

processo possa ser consultado, a notificação referida no número 
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aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7/1, deve ser dado à firma 

David calheiros Gomes, Lda,  o prazo de 10 dias para, em   audiência 

prévia vir a processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da 

decisão, mencionado no anterior parágrafo. -------------------------- 

• Delibere,  nos termos do disposto no artigo 73º -C do Regulamento 

nº 732/2015, o qual aprovou o Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, publicado no Diário da República, 2ª Série – Nº 207, 

em 22 de outubro de 2015, conjugado com o artigo 102º-A do Decreto-

Lei nº 555/99, de 16/12, na sua versão final, notificar a firma David 

Calheiros Gomes, Lda, para no prazo de 60 dias, solicitar   a emissão 

de licença especial de legalização, para a conclusão dos Blocos 3, 4 

e 5, do referido  edifício. ----------------------------------------- 

• Delibere, notificar a firma David Calheiros Gomes, Lda, para a 

realização imediata de obras de vedação da obra inacabada (Blocos 3, 

4 e 5), quer pelo interior da Praça comum aos sete blocos, quer pelo 

exterior do edifício, confinante com a Rua Dr.º Francisco  Carneiro. 

• Delibere, nos termos do  disposto no nº 2 do artigo 89º do 

Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei nº 66/2019, 

de 21/5,  conjugado com o disposto no artigo 2º do Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei nº 95/2019, de 18/7, a 

realização das obras mencionadas na alínea b) do item 3.3.3, da 

presente informação técnica, de modo a suprimir as anomalias descritas 

no referido Auto de Vistoria Técnica e para melhoria da  salubridade 

das frações individuais e das partes comuns do edifício e melhoria da 

segurança de pessoas e bens, com a notificação a todos condóminos do 

edifício “Imperador Flavius”. --------------------------------------  

• Delibere aprovar os prazos propostos pela comissão de vistorias 

e a seguir mencionados, para a realização das obras, necessárias à 

manutenção da segurança do edifício, salubridade e arranjo estético: 

i) De imediato, a sociedade por quotas, David Calheiros Gomes, Lda, 

tome as medidas preventivas de modo a salvaguardar a segurança de 

pessoas, com a vedação dos Blocos 3, 4 e 5, atualmente inacabados, 

localizados na Planta de Identificação dos Blocos (Anexo 1). ------- 

ii) 90 dias para o administrador das partes comuns dos Blocos 1 ao 7, 

dar início às obras, de reabilitação das partes comuns do edifício, 

com prévia obtenção dos respetivos títulos/licenças/autorizações 

exigíveis. --------------------------------------------------------- 

iii) 180 dias para a conclusão das referidas obras a contar da data 

de início das mesmas. ----------------------------------------------- 

7.2-Dê-se a conhecer à sociedade por quotas, David Calheiros Gomes, 

Lda e a todos os condóminos do referido  edifício, o teor das 

resoluções tomadas pelo Executivo, relativamente às propostas 

mencionadas no capítulo 7, da presente informação técnica,  o AUTO DE 

VISTORIA TÉCNICA e Ficha de Avaliação supra referidos e anexos a esta 

informação,  nos termos do disposto na  alínea a) do nº 1 do artigo 

112º, do Decreto-Lei nº 4/2015, de 7/1, o qual aprovou o Novo  Código 

de Procedimento Administrativo. ------------------------------------- 

7.3-Por fim, a presente informação técnica e respetiva ata da reunião 

do Executivo, com as resoluções tomadas relativamente às propostas 

mencionadas no capítulo 7, deverão ser   anexadas aos processos nº 

39/97 e nº 225/20. ------------------------------------------------- 

-EM ANEXO: ---------------------------------------------------------- 

-AUTO DE VISTORIA TÉCNICA de 09-02-2021 ----------------------------- 

                                                           
anterior deve incluir a indicação do mesmo para efeitos de o processo 

poder também ser consultado pelos interessados pela via electrónica. 
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-Ficha de avaliação ------------------------------------------------- 

-Anexo 1 – Planta de Identificação dos Prédios e fases aprovadas  

(anteriormente à emissão do lavará de Licença nº 351/00, de 26-06-

2000). ------------------------------------------------------------- 

-Anexo 2 – Identificação dos Condóminos do edifício “Imperador  

Flavius” e respetivas moradas, para  posterior notificação por carta 

registada aos  proprietários das frações autónomas. ----------------- 

-Requerimento da firma David Calheiro Gomes, Lda, de 19-02-2021, para 

conhecimento do seu teor a todos os condóminos. --------------------- 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 8 de Março de 2021 ------------------------------------------  

A Técnica Superior, Conceição Fernandes Rei, Engenheira. ------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 11.03.2021. 

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 12.03.2021.    ------------------------------------

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. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – PEREIRA DE SELÃO 

– VILAS BOAS – OCTÁVIO RODRIGUES PEREIRA – PROCESSO Nº 446/20 – 

INFORMAÇÃO Nº 130/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, 

DATADA DE 22.03.2021. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento ---------------------------------------------------  

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

1242/20, o requerente, apresentou um pedido, com vista à aprovação de 

uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, na 

legalização das obras de alteração, de uma habitação unifamiliar, com 

alvará de licença inicial n.º 716/78, sito em Pereira de Selão, na 

freguesia de Vilas Boas. --------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 20/07/2020, sob a Informação nº 

1088/SCOU/2020, o Executivo deliberou por unanimidade deferir o pedido 

de licenciamento, tendo sido o requerente notificado, em 07/08/2020, 

e informado que dispunha de 30 dias para requerer a emissão do 

respetivo alvará, conforme previsto no n.º 14, do artigo 73.º-C, do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação e instruído de 

acordo com os elementos constantes no n.º 5, do artigo 73.º-C, do 

mesmo Regulamento. --------------------------------------------------  

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para o requerente liquidar 

as respetivas taxas administrativas, devidas pela realização de 

operações urbanísticas para o concelho de Chaves, não o fez até à 

presente data.  ----------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de 

loteamento que não exija a realização de obras de urbanização, bem 

como a licença para a realização das operações urbanísticas previstas 
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nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, do RJUE, 

caducam, no caso da licença, se no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do 

respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e sendo devida, não 

ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, 

determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação 

urbanística, conforme o previsto nos termos do n.º 2, do artigo 71.º, 

do RJUE. ------------------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

Propõe-se o agendamento deste assunto para uma próxima reunião de 

Câmara, com vista a ser declarada a caducidade do respetivo processo, 

apresentado junto deste Município, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º 

do RJUE, na sua redação atual, por no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não ter requerido a emissão do 

respetivo alvará e por não ter ocorrido a liquidação das respetivas 

taxas administrativas, no prazo previsto para o efeito, determinando 

a imediata cessação da operação urbanística. -----------------------  

Notificar o requerente, ao abrigo e para os efeitos do disposto nos 

artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

conjugado com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do RJUE, da intenção 

de se declarar a caducidade de licenciamento do presente processo, com 

base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um prazo 

de 10 dias úteis, para, querendo, por escrito, se pronunciar sobre o 

presente sentido de decisão. ----------------------------------------  

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

Chaves, 22 de março de 2021 -----------------------------------------  

O Assistente Técnico, Paula Dias. ----------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 23.03.2021. 

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 24.03.2021.    ------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

3.11. CADUCIDADE DE ALVARÁ DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO Nº 115/15 – LUGAR 

DE QUINTAS – SOUTO VELHO – VIDAGO – MARIA ALCINA GONÇALVES ESTEVES 

TALBI – PROCESSO Nº 244/14 – INFORMAÇÃO Nº 127/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ASSISTENTE 

TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 11.03.2021. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento --------------------------------------------------   

Em reunião de Câmara, realizada em 27/05/2019, sob a Informação nº 

97/SAA/2019, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 
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caducidade do processo de licenciamento, que deu origem ao Alvará de 

Obras de Construção n.º 155/15 com a fundamentação expressa nos termos 

do disposto na alínea d) do n.º 3, do artigo 71.º, do Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro. -----------------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 02/09/2019, através de competente 

notificação, à interessada para, querendo e num prazo de 10 dias e por 

escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que a interessada não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo.  --------------------------------------- 

II – Fundamentação      --------------------------------------------- 

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a d) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou 

sua prorrogação, contado a partir da data de emissão do título ou do 

pagamento das taxas, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º 

do RJUE. -----------------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da licença, com fundamento na alínea d), do n.º 3, do art.º 71.º, do 

RJUE, tem de ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia 

dos interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, da mesma 

disposição legal. ---------------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

Assim, propõe-se que o presente processo seja submetido a deliberação 

de Câmara Municipal, com vista a se tornar agora definitivo o sentido 

de decisão, consubstanciada na declaração da caducidade do Alvará de 

Obras de Construção n.º 115/15, emitido por este Município, cuja 

validade para conclusão das obras terminou a 23/11/2017. -----------  

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

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

Chaves, 11 de março de 2021 -----------------------------------------  

O Assistente Técnico, Paula Dias.    --------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 11.03.2021. 

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 12.03.2021.    ------------------------------------

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. CADUCIDADE DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO RELATIVO AO ALVARÁ DE 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO Nº 90/15 – LUGAR DA PRAÇA – AGRELA – ERVEDEDO – 

ALBERTO DA SILVA FRAGA – PROCESSO Nº 425/14 – INFORMAÇÃO Nº 
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129/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA 

DE 11.03.2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Enquadramento -------------------------------------------------- 

Em reunião de Câmara, realizada em 27/05/2019, sob a Informação nº 

97/SAA/2019, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento, que deu origem ao Alvará de 

Obras de Construção n.º 90/15 com a fundamentação expressa nos termos 

do disposto na alínea d) do n.º 3, do artigo 71.º, do Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro. -----------------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 02/09/2019, através de competente 

notificação, ao interessada para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo.  --------------------------------------- 

II – Fundamentação --------------------------------------------------  

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a d) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou 

sua prorrogação, contado a partir da data de emissão do título ou do 

pagamento das taxas, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º 

do RJUE. ------------------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da licença, com fundamento na alínea d), do n.º 3, do art.º 71.º, do 

RJUE, tem de ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia 

dos interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, da mesma 

disposição legal. ---------------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito    ----------------------------- 

Assim, propõe-se que o presente processo seja submetido a deliberação 

de Câmara Municipal, com vista a se tornar agora definitivo o sentido 

de decisão, consubstanciada na declaração da caducidade do Alvará de 

Obras de Construção n.º 90/15, emitido por este Município, cuja 

validade para conclusão das obras terminou a 15/06/2017. ------------  

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. --------------------  

Caso a Câmara Municipal delibere, no sentido de declarar a caducidade 

definitiva do processo, dever-se-á de seguida encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Administração Geral, para encetarem os 

procedimentos entendidos por convenientes. --------------------------  

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

Chaves, 11 de março de 2021 -----------------------------------------  

O Assistente Técnico, Paula Dias. -----------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 12.03.2021. 

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 
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na informação técnica infra. --------------------------------------

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 12.03.2021.    ------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

3.13. CADUCIDADE DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE UM MURO DE VEDAÇÃO – 

REMODELAÇÃO DE TERRENO E ATERRO – LUGAR DA SERRA QUEIMADA, SÃO PEDRO 

DE AGOSTÉM – CHAVES – CARLOS ALBERTO VALONGUEIRO GORGOÇO – PROCESSO 

Nº 543/08 – INFORMAÇÃO Nº 125/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA 

CRISTINA DIAS, DATADA DE 11.03.2021. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento ---------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 02/03/2020, sob a Informação nº 

43/SAA/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de um muro de vedação e 

serventia, com a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 

2, do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação 

atual. -------------------------------------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 30/07/2020, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido de decisão.  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

II – Fundamentação -------------------------------------------------  

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito     ---------------------------- 

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. -----------------------------------------  
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Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

Tendo em consideração que foram executadas obras sem controlo prévio 

por parte da Administração e do descrito na Ficha de Acompanhamento 

de Operações Urbanísticas nº. 53/07 - Zona Sul, datada de 14/03/20007, 

pelo Sector de Fiscalização Municipal, deverá o processo ser 

encaminhado para a Divisão de Administração Geral, para encetarem os 

procedimentos entendidos por convenientes. --------------------------  

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

Chaves, 11 de Março de 2021 -----------------------------------------  

O Assistente Técnico, Srª Paula Dias. -------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 11.03.2021. 

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 19.03.2021.    ------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

3.14. CADUCIDADE DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE RECONSTRUÇÃO DE 

HABITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – RUA SANTOS VIDAGO – 

VIDAGO – CELESTINO FERREIRA DOS SANTOS – PROCESSO Nº 500/12 – 

INFORMAÇÃO Nº 128/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, 

DATADA DE 11.03.2021. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento -------------------------------------------------- 

Em reunião de Câmara, realizada em 27/05/2019, sob a Informação nº 

97/SAA/2019, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento, que deu origem ao Alvará de 

Obras de Reconstrução/Ampliação n.º 9/13 com a fundamentação expressa 

nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3, do artigo 71.º, do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto 

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro. ----------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 28/08/2019, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. --------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

II – Fundamentação --------------------------------------------------  

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a d) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou 
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sua prorrogação, contado a partir da data de emissão do título ou do 

pagamento das taxas, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º 

do RJUE. -----------------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da licença, com fundamento na alínea d), do n.º 3, do art.º 71.º, do 

RJUE, tem de ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia 

dos interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, da mesma 

disposição legal. --------------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

Assim, propõe-se que o presente processo seja submetido a deliberação 

de Câmara Municipal, com vista a se tornar agora definitivo o sentido 

de decisão, consubstanciada na declaração da caducidade do Alvará de 

Obras de Reconstrução/Ampliação n.º 9/13, emitido por este Município, 

cuja validade para conclusão das obras terminou a 16/01/2014. ------  

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

Caso a Câmara Municipal delibere, no sentido de declarar a caducidade 

definitiva do processo, dever-se-á de seguida encaminhar todo o 

processo para a Divisão de Administração Geral, para encetarem os 

procedimentos entendidos por convenientes. --------------------------  

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

Chaves, 11 de Março de 2021 -----------------------------------------  

O Assistente Técnico, Srª Paula Dias. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 11.03.2021. 

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 12.03.2021.    ------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

3.15. CADUCIDADE DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE 

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E ANEXO – LUGAR DO PRADO – SANTO ESTEVÃO – SUSANA 

MARISA RODRIGUES VAZ – PROCESSO Nº 727/13 – INFORMAÇÃO Nº 126/SAA/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBBANÍSTICA, DA SRª 

ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 11.03.2021. ------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento ---------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 27/05/2019, sob a Informação nº 

97/SAA/2019, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de uma habitação unifamiliar 

e anexo, que deu origem ao Alvará de Obras de Construção n.º 113/14 

com a fundamentação expressa nos termos do disposto na alínea b) do 

n.º 3, do artigo 71.º, do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro e demais alterações. ---------------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 02/09/2019, através de competente 

notificação, à interessada para, querendo e num prazo de 10 dias e por 

escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 
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termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. --------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que a interessada não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

II – Fundamentação --------------------------------------------------  

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a d) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou 

sua prorrogação, contado a partir da data de emissão do título ou do 

pagamento das taxas, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º 

do RJUE. -----------------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da licença, com fundamento na alínea d), do n.º 3, do art.º 71.º, do 

RJUE, tem de ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia 

dos interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, da mesma 

disposição legal. ---------------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

Assim, propõe-se que o presente processo seja submetido a deliberação 

de Câmara Municipal, com vista a se tornar agora definitivo o sentido 

de decisão, consubstanciada na declaração da caducidade do Alvará de 

Obras de Construção n.º 113/14, emitido por este Município, cuja 

validade para conclusão das obras terminou a 03/12/2015. ------------  

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. --------------------- 

Caso a Câmara Municipal delibere, no sentido de declarar a caducidade 

definitiva do processo, dever-se-á de seguida todo o processo ser 

encaminhado para a Divisão de Administração Geral, para encetarem os 

procedimentos entendidos por convenientes. --------------------------  

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

Chaves, 11 de Março de 2021 -----------------------------------------  

O Assistente Técnico, Srª Paula Dias --------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 11.03.2021. 

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 12.03.2021.    ------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

3.16. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO CRUZAMENTO 

ENTRE A RUA DO SR. DA BOA MORTE COM A TRAVESSA DO SRº DA BOA MORTE – 

UNIÃO DE FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES – PROCESSO Nº 656/20 – 

INFORMAÇÃO Nº 95/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SRº 

ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 11.03.2021. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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



                                                                F. 91 

                                                                  _____________________ 

 
1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

A presente informação/proposta visa dar resposta ao solicitado pelo 

presidente da União de freguesias da Madalena e Samaiões, o Srº João 

Pinto, com vista à colocação de sinalização de trânsito num cruzamento 

entre a Rua Sr. da Boa Morte e a Travessa Sr. Boa Morte. O pedido foi 

registado com o n.º de requerimento 1820/20, relativo ao processo n.º 

656/20. ------------------------------------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA ---------------------------------  

2.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro e 

ulteriores alterações, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e 

tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo: ------------------------------------------------------------- 

a) Na Travessa do Sr. Da Boa Morte, junto ao cruzamento com a Rua 

Sr. da Boa Morte: colocação de um (1) sinal de código B1 (cedência de 

passagem); --------------------------------------------------------- 

b) Na Rua Dr. Barros Pinto, junto ao cruzamento com a Rua Sr. da 

Boa Morte: colocação de um (1) sinal de código B1 (cedência de 

passagem); --------------------------------------------------------- 

c) Na Rua António de Sousa Pereira, junto ao cruzamento com a Rua 

Sr. da Boa Morte: colocação de um (1) sinal de código B1 (cedência de 

passagem); --------------------------------------------------------- 

d) 2.2. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 300,00€ (trezentos 

euros), aproximadamente. ------------------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO   

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município. 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal. ------------ 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal. --------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação; -- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL; -------------------------------------------------------- 
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4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos: ------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada; ----------------------------------- 

b) Notificar o Presidente da União de freguesias da Madalena e 

Samaiões, o Senhor João Pinto, da decisão que recaiu sobre a presente 

informação; -------------------------------------------------------- 

a) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de Trânsito da Polícia 

de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente informação técnica 

e respetivos anexos; ----------------------------------------------- 

b) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º 1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática. ----------------------------------------- 

Em Anexo: Peças desenhadas com a solução proposta ------------------- 

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

Chaves, 11 de Março de 2021 ----------------------------------------- 

O Técnico Superior, Bruno Miranda Rua, Engenheiro. ------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SRº. ENGENHEIRO 

ABEL PEIXOTO, DATADO DE 11.03.2021. --------------------------------  

Atento aos fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que nos termos da mesma seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 4. À consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------ 

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

11.03.2021.    ------------------------------------------------------ 

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.17. PEDIDO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – LARGO DO CALVÁRIO E NA 

ESTRADA MUNICIPAL 502 – SANTO ANTÓNIO DE MONFORTE – JUNTA DE FREGUESIA 

DE SANTO ANTÓNIO DE MONFORTE – PROCESSO Nº 532/20 – INFORMAÇÃO Nº 

101/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SRº ENGENHEIRO 

BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 17.03.2021. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

A presente informação/proposta visa dar resposta ao solicitado pelo 

presidente da junta de freguesia de Santo António de Monforte, o Sr. 

Alcino Nascimento Santos, com vista à melhoria das condições de 

segurança viária na povoação Santo António de Monforte, solicitando o 

reforço da sinalização de trânsito na E.M. 502 e no Largo do Calvário 

sito na referida localidade. O pedido foi registado com o n.º de 

requerimento 1497/20, relativo ao processo n.º 532/20. -------------- 
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2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA ---------------------------------  

2.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro e 

ulteriores alterações, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e 

tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo: ------------------------------------------------------------- 

e) Ao longo da EM 502, a 150 metros, antes e depois de cruzamento 

com caminho: colocação de dois (2) sinais de código A19A (animais) e 

dois (2) painéis adicionais modelo n.º 1a, “150 m”, (Painéis 

indicadores de distância); ------------------------------------------ 

f) Na Rua do Emigrante, junto à capela de Nossa Sra. do Rosário: 

colocação de um (1) sinal de código B2 (Paragem obrigatória no 

cruzamento ou entroncamento); --------------------------------------- 

g) No beco da Capela no cruzamento com a Rua do Emigrante: colocação 

de um (1) sinal de código B2 (Paragem obrigatória no cruzamento ou 

entroncamento); ---------------------------------------------------- 

h) Na Rua do Bairro Alto, no cruzamento com o Largo do Calvário: 

colocação de um (1) sinal de código B2 (Paragem obrigatória no 

cruzamento ou entroncamento) e no mesmo prumo um (1) sinal de código 

C11B (Proibição de virar à esquerda); ------------------------------ 

i) Na Rua Carriça, no cruzamento com o Largo do Calvário: colocação 

de um (1) sinal de código B2 (Paragem obrigatória no cruzamento ou 

entroncamento); ---------------------------------------------------- 

j) No Largo do Calvário, no cruzamento com a Rua da Misericórdia: 

colocação de dois (2) sinais de código B2 (Paragem obrigatória no 

cruzamento ou entroncamento) e um (1) sinal de código H3 (Trânsito de 

sentido único); ---------------------------------------------------- 

k) No Largo do Calvário: colocação de um (1) sinal de código B2 

(Paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento), um (1) sinal de 

código H3 (Trânsito de sentido único), dois (2) sinais de código C1 

(Sentido proibido) e um (1) sinal de código B1 (Cedência de passagem); 

l) No beco do Calvário, no cruzamento com o Largo do Calvário: 

colocação de um (1) sinal de código B2 (Paragem obrigatória no 

cruzamento ou entroncamento) e no mesmo prumo um (1) sinal de código 

D1E (Sentido obrigatório); ----------------------------------------- 

m) No beco Mercador, no cruzamento com o Largo do Calvário: 

colocação de um (1) sinal de código B2 (Paragem obrigatória no 

cruzamento ou entroncamento) e no mesmo prumo um (1) sinal de código 

D1E (Sentido obrigatório); ------------------------------------------ 

2.2. Atendendo às caraterísticas do local onde se insere a presente 

proposta, a dimensão das placas de sinalização vertical a adotar será 

de 60 cm. ----------------------------------------------------------- 

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 1900,00€ (mil e 

novecentos euros), aproximadamente. --------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO   

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município. -- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 
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colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal. ----------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal. -------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação; -- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL; -------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos: ------- 

c) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada; ------------------------------------ 

d) Notificar o Presidente da freguesia de Santo António de Monforte, 

o Senhor Alcino Nascimento Santos, da decisão que recaiu sobre a 

presente informação; ------------------------------------------------ 

e) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos; -------------------------------------------------- 

f) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática. ----------------------------------------- 

Em Anexo: Peças desenhadas com a solução proposta. ------------------ 

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

Chaves, 17 de Março de 2021 ----------------------------------------- 

O Técnico Superior, Bruno Miranda Rua, Engenheiro Civil. ----------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SRº. ENGENHEIRO 

ABEL PEIXOTO, DATADO DE 18.03.2021. --------------------------------  

Atento aos fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que nos termos da mesma seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 4. À consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------ 

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

19.03.2021.    ------------------------------------------------------ 
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À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.18. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO ENTRE CHAVES E 

BUSTELO NA E.M. 507 E E.M. 507-2 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA 

CRUZ/TRINDADE E SANJURGE E FREGUESIA DE BUSTELO – INFORMAÇÃO Nº 

98/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SRº ENGENHEIRO 

FRANCISCO RODRIGUES ALVES, DATADA DE 19.03.2021. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

1.1. A presente informação, solicitada pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Chaves, Dr. Nuno Vaz, visa dar resposta a vários pedidos 

formulados por residentes na União das Freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge e Freguesia de Bustelo, e consiste na intenção 

de implementar medidas de acalmia de tráfego na rede de estradas 

municipais entre a rotunda de Santa Cruz/Trindade e a entrada de aldeia 

de Bustelo, sendo abrangidos os seguintes arruamentos/vias: Rua 

Comendador Pereira da Silva, Rua da Paz, Reta do Seara, Estrada do 

Gamoal (E.M. 507) e E.M. 507-2. ------------------------------------- 

1.2. Não obstante a necessidade de introduzir medidas de acalmia de 
tráfego no entroncamento da E.M. 507 com a E.M. 507-2, na zona do 

Seara, percebeu-se q este local requer um projeto de engenharia 

rodoviária mais elaborado, que será realizado oportunamente. ------- 

2. ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------- 

2.1.  Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 
previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º 6/2019, de 22 de outubro 2019, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro, 

estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e tendo em conta o fim 

em vista, que devem ser implementadas as medidas/ações previstas nas 

peças escritas e desenhadas em anexo. ------------------------------- 

2.2. Com o objetivo de aumentar a segurança rodoviária desta via 
municipal e de favorecer a mobilidade dos utilizadores mais 

vulneráveis, algumas destas medidas traduzem-se, de forma resumida, 

na materialização das seguintes operações: -------------------------- 

• Introdução de lombas redutoras de velocidade (L.R.V.) nalguns 

pontos específicos, de forma a impor uma redução, efetiva, das 

velocidades praticadas pelos veículos motorizados, adequando-as às 

características da via. No caso da E.M. 507-2, a escolha dos locais 

para implementação das L.R.V., foi feita tendo em consideração as 

sugestões do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Bustelo. Sempre 

que possível, procurou-se implantar as lombas em locais ladeados por 

passeios, utilizando-os como barreiras de confinamento lateral destes 

elementos. --------------------------------------------------------- 

• Instalação de balizas flexíveis nos eixos das L.R.V., sempre que 

possível, de forma a criar, nos condutores de veículos motorizados, a 

perceção de existência de um estreitamento da faixa de rodagem e 

reforçar o incentivo à redução da velocidade de circulação; --------- 

• Reforço e adequação da sinalização vertical e horizontal, 

sobretudo em zonas de passadeira, entroncamentos e cruzamentos; ----- 
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• Execução de novas passadeiras e recuperação de passadeiras 

existentes em mau estado de conservação; ---------------------------- 

2.3. As medidas/ações agora propostas, criarão, pontualmente, a 

necessidade de evacuação de águas pluviais, estando, também, prevista 

a execução de órgãos para a drenagem destas águas. ------------------ 

2.4. Estima-se que os encargos, com a materialização das ações 

propostas, possam ascender a 51.964,35€ (Cinquenta e um mil, 

novecentos e sessenta e quatro euros e trinta e cinco cêntimos), IVA 

não incluído. ------------------------------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE 

SINALIZAÇÃO -------------------------------------------------------- 

3.1. Por força do disposto na alínea g) do n.º1, do artigo 25º, do 
anexo I, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

regulamentos com eficácia externa do município. --------------------- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 
sobre matéria, um sinal de trânsito, consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com carácter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal. ------------ 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 
portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carácter permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal. --------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 
Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com a vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação; -- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 
uma postura do município com a eficácia extrema, deverá a presente 

proposta, tendente à colocação da sinalização de trânsito em via 

pública, com carácter permanente, por força do disposto na alínea g), 

do n.º1, do artigo 25º, do anexo I, do RJAL, ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal, para ulterior sancionamento; 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 
Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos: -------- 

a) Remeter cópia da presente informação/proposta, bem como do 

projeto de execução em anexo, para a Divisão de Obras Públicas, a fim 

de serem encetados todos os procedimentos tendentes à execução da 

respetiva obra; ----------------------------------------------------- 

b)  Remeter cópia da presente informação/proposta ao Senhor 

Comandante da Esquadra de Trânsito da Polícia de Segurança Pública de 

Chaves, para conhecimento;   ------------------------------------- 

c) Remeter cópia da presente informação/proposta ao Senhor 

Comandante da Esquadra da GNR de Chaves, para conhecimento; --------- 

d) Notificar os Presidentes da União das Juntas de Freguesia de 

Santa Cruz/Trindade e Sanjurge e da Junta de Freguesia de Bustelo, da 

decisão que recaiu sobre a presente informação; --------------------- 

e) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: -------------------------------- 
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i) Em edital afixado nos lugares de estilo durante cinco dos 10 dias 

subsequentes à tomada da decisão; ----------------------------------- 

ii)  No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 

dias subsequentes à sua prática. ------------------------------------ 

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

- Peças desenhadas; ------------------------------------------------- 

- Memória descritiva; ----------------------------------------------- 

- Mapa de Trabalhos e Quantidades; ----------------------------------

- Estimativa Orçamental; --------------------------------------------

- Justificativo de Preços; ------------------------------------------ 

- Caderno de Encargos; ---------------------------------------------- 

- PSS; --------------------------------------------------------------

- PPGRCD; ---------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 19 de Março de 2021 ----------------------------------------- 

O Técnico Superior, Francisco Rodrigues Alves, Engenheiro Civil. ---- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SRº. ENGENHEIRO 

ABEL PEIXOTO, DATADO DE 23.03.2021. --------------------------------  

Atento aos fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que nos termos da mesma seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta de implementação das medidas de acalmia de 

tráfego exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da estratégia 

procedimental enunciada no ponto 4. À consideração do Senhor 

Presidente, Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------------- 

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

23.03.2021.    ------------------------------------------------------ 

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.19. LICENCIAMENTO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO DE UM EDIFÍCIO DESTINADO A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS “COMUNIDADE TERAPÊUTICA” – RUA DO CITY – VILAR 

DE NANTES – SANDRA CAROLINA PIRES RODRIGUES DA SILVA – PROCESSO Nº 

463/18 – INFORMAÇÃO Nº 98/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA 

CRISTINA DIAS, DATADA DE 04.03.2021. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento -------------------------------------------------- 

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

18/19, a Sr.ª Sandra Carolina Pires Rodrigues Silva e outros, na 

qualidade de proprietários, solicitaram, pedido de licenciamento, com 

vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, em obras de alteração de um edifício, destinado a 

prestação de serviços - “comunidade terapêutica”, localizado na rua 

do City, em Vilar de Nantes, pertencente à freguesia de Vilar de 

Nantes. ------------------------------------------------------------  

O projeto de alterações à arquitetura e os projetos de especialidades 

exigíveis foram aprovados conforme Informação n.º 358/SCOU/2018, 

datada de 25/02/2019 e foi submetido à reunião de Câmara, realizada 

em 04/03/2019. -----------------------------------------------------   

Foram os requerentes notificados, em 29/03/2019, que o pedido de 

licenciamento foi deferido, tendo sido informados que dispunham de um 
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ano para requerer a emissão do respetivo alvará, conforme previsto no 

n.º 1, do artigo 76.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação 

atual e instruído de acordo com os elementos constantes no n.º 1, do 

artigo 3º da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de março. ----------------  

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para os requerentes 

liquidarem as respetivas taxas administrativas, não o fizeram até à 

presente data. ------------------------------------------------------ 

II – Fundamentação --------------------------------------------------  

A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de 

loteamento que não exija a realização de obras de urbanização, bem 

como a licença para a realização das operações urbanísticas previstas 

nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, do RJUE, 

caducam, no caso da licença, se no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do 

respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e sendo devida, não 

ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, 

determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação 

urbanística, conforme o previsto nos termos do n.º 2, do artigo 71.º, 

do RJUE. -----------------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

Propõe-se o agendamento deste assunto para uma próxima reunião de 

Câmara, com vista a ser declarada a caducidade do respetivo processo, 

apresentado junto deste Município, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º 

do RJUE, na sua redação atual, por no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não ter requerido a emissão do 

respetivo alvará e por não ter ocorrido a liquidação das respetivas 

taxas administrativas, no prazo previsto para o efeito, determinando 

a imediata cessação da operação urbanística. ------------------------  

Notificar os requerentes, ao abrigo e para os efeitos do disposto nos 

artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

conjugado com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do RJUE, da intenção 

de se declarar a caducidade de licenciamento do presente processo, com 

base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um prazo 

de 10 dias úteis, para, querendo, por escrito, se pronunciar sobre o 

presente sentido de decisão. ----------------------------------------  

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

Chaves, 4 de Março de 2021 ------------------------------------------  

O Assistente Técnico, Paula Dias. -----------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª.  ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 07.03.2021. 

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 09.03.2021.    ------------------------------------

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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VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. “OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO 

DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES- LOTES 1 E 3” – PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 75/2021, 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, 2.ª Série, n.º 68 de 6 de abril de 2020, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “OBRAS 

COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE 

URBANA SUSTENTAVEL DE CHAVES”. -------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 25 de maio 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, em 28 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 108 470,00 € (cento e oito 

mil quatrocentos e setenta euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa 

legal em vigor, correspondendo 89 990,00€ (oitenta e nove mil 

novecentos e noventa euros) ao LOTE 1 e 18 480,00€ (dezoito mil 

quatrocentos e oitenta euros) ao LOTE 3, importando destacar: ------- 

• Prazo de execução da obra: Lote 1: 90dias; Lote 3: 60 dias ------ 

• Data da consignação: 26 novembro de 2020 ------------------------ 

5. Para cumprimento das obrigações contratuais, haverá retenção de 

10% do valor de cada auto de medição, de acordo com o disposto no nº 

2 do artigo 88º do CCP. --------------------------------------------- 

6. A empreitada consiste no melhoramento da sinalização pedonal, com 

a introdução de sinalização luminosa nas passadeiras, na colocação de 

balizadores, papeleiras e caldeiras para as arvores, permitindo 

melhores acessibilidades em várias vias urbanas requalificadas ou em 

fase de requalificação, conferindo-lhes melhores condições de 

segurança, conforto e mobilidade para os utilizadores. -------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. A entidade executante, através de carta que deu entrada nos 

serviços administrativos do Município de Chaves com o registo nº 667 

de 18/01/2021, vem solicitar prorrogação do prazo de execução das 

obras, por 60 dias para o LOTE 1 e 90 dias para o LOTE 2, argumentando 

para o efeito o seguinte motivo: ------------------------------------

• Dada a conjetura de pandemia do COVID-19, não foi possível a entrega 

atempada de certos materiais, condicionando deste modo a execução dos 

trabalhos e consequentemente o normal desenvolvimento dos mesmos. --- 

2. Na presente data, o adjudicatário já colocou balizadores, 

correspondentes ao Lote 1, na Av. Estádio, Av. Irmãos Rui e Garcia, 

Av. Nuno Alvares, Rua Antunes Guerreiro e Inácio Pizarro e 

correspondente ao Lote 3, na Av. Luis Chaves. ----------------------- 
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3. Dada a situação de emergência nacional, em resultado da atual 

pandemia, a empresa foi obrigada a adotar medidas de contenção. Tais 

medidas, embora não tivessem impossibilitado de forma absoluta a 

execução da obra, conduziram à impossibilidade do cumprimento do 

respetivo prazo de execução. Os trabalhos previstos na obra, dada a 

sua natureza, dependem sobretudo da entrega de equipamentos 

(balizadores, papeleiras, caldeiras de arvores), fornecidos por outras 

empresas, as quais também se encontram com medidas de contenção, 

provocando incumprimentos nos prazos de entrega inicialmente 

estabelecidos. ----------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que os trabalhos se encontram 

agora a executar, de forma mais regularizada, sem impedimentos 

aparentes no fornecimento de materiais e que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se o seguinte: ----------------------------- 

a) A aprovação de uma prorrogação graciosa do prazo de execução da 

obra, sem direito a qualquer acréscimo do valor da revisão de preços 

em relação ao prazo contratado, do seguinte modo: para o LOTE 1, 60 

dias e para o LOTE 3, 90 dias, permitindo deste modo a conclusão das 

obras do LOTE 1 e LOTE 3, até ao dia 25 de abril de 2021. ----------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada. ----------------------------------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

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

Divisão de Obras Publicas, 5 de fevereiro de 2021 ------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.03.23. – 

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 

2021.03.25. --------------------------------------------------------

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. ANÁLISE DE ERROS E OMISSÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS– 

REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AVENIDA HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3/LOTE 7)  

Foi presente a informação nº 141/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1 – Por deliberação de reunião de Câmara, no dia 4 de fevereiro de 

2021, foi autorizada a abertura do procedimento identificado em 

epígrafe com vista à adjudicação da empreitada em causa. ------------ 

2 - Na fase correspondente á apresentação por parte dos interessados 

no concurso de pedidos de esclarecimentos e de listas de erros e 

omissões, a empresa “Anteros – Empreitadas, Sociedade de Construções 

e Obras Públicas, S.A. apresentou as suas questões. ----------------- 

3 - Após análise das mesmas, foram obtidas as conclusões exaradas em 

documento anexo e que aqui se dá por integralmente reproduzido. ----- 

4 - Nos termos do exposto na alínea b) do nº 5 do artigo 50º do Código 

dos Contratos Públicos, o órgão competente para a decisão de contratar 
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deve pronunciar-se sobre as listas de erros ou omissões e 

esclarecimentos apresentadas, até ao segundo terço do prazo fixado 

para a apresentação das propostas, ou seja, no presente procedimento, 

tal deveria ter ocorrido até ao dia 12 de março de 2021. ------------ 

5 – Tendo em consideração que tal prazo foi ultrapassado, o mesmo 

deverá, de acordo com o n.º 1 do artigo 64 do CCP, ser prorrogado, no 

mínimo, por período equivalente ao do atraso verificado, o que 

representa na presente situação 7 dias. ----------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido escrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) A aceitação da resposta às listas de erros e omissões e pedidos de 

esclarecimentos apresentados, anexando-se a este documento a análise 

do Júri do Concurso. De salientar que não há lugar à alteração do 

preço base do concurso; --------------------------------------------- 

b) Que, dado que o presente documento apenas poderá ser presente na 

reunião ordinária de Câmara que se realiza no próximo dia 1 de abril, 

e de modo a não ultrapassar o período previsto na alínea b) do n.º 5 

do artigo 50 do CCP, já que o contrário obrigaria à prorrogação do 

prazo de apresentação das propostas, o que, por sua vez, acarretaria 

constrangimentos para o município já que se trata de uma obra 

financiada através de fundos europeus, o Sr. Presidente da Câmara, 

aprove a análise da lista de erros e omissões apresentada. ---------- 

c) Seja submetido o seu ato a ratificação do órgão Executivo 

Municipal, na sua reunião ordinária de 1 de abril de 2021, nos termos 

do disposto no n.º 3 do artigo 35, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, dado tratar-se de uma situação excecional e urgente e 

não ser possível reunir extraordinariamente a Câmara. --------------- 

d) Que, nos termos do n.º 1 do artigo 64º do CCP, o prazo para a 

apresentação das propostas seja prorrogado por 7 dias, passando a data 

limite para apresentação das propostas para o dia 26 de março de 2021.  

e) Nos termos do nº8 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, 

que sejam notificados os interessados, através da plataforma 

eletrónica do Município de Chaves (www.vortalgov.pt), do teor da 

presente decisão. --------------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 19 de março de 2021 ---------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------- 

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

2021.03.19. --------------------------------------------------------

Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada. À 

reunião do Executivo Municipal. ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 19.03.2021. ------------ 

 

 

1.3. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUÍDAS NO PLANO DE AÇÃO DE 

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES – LOTE 2” E NOMEAÇÃO DO 

RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. ----------------- 

Foi presente a informação nº 143/2021, 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 República – 2ª Série, nº 68, de 6 de abril de 2020, concurso 

público, para a execução da empreitada “Obras Complementares das 
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Operações Incluídas no Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável 

de Chaves – Lotes 2”; ----------------------------------------------- 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 03 de agosto de 2020, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “BCITY – Manutenção Espaços Urbanos, Lda.”; --------------- 

3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras públicas, no dia 28 de outubro de 

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

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária é de 56.439,90 € (Cinquenta e seis mil, 

quatrocentos e trinta e nove euros e noventa cêntimos), acrescido do 

valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, com o prazo de execução da obra 

de 60 dias; --------------------------------------------------------- 

5 – O adjudicatário apresentou no dia 24 de fevereiro de 2021, o Plano 

de Segurança e Saúde no Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis. 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis. ---------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------- 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pela Sr. ª Eng.ª 

Madalena Branco, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de 

ser aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser 

atualizado, sempre que no decurso da empreitada se verifique que as 

condições iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou 

identificados novos riscos. ----------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se ao executivo camarário, deliberação no 

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

1. Aprovar o Plano de Segurança e saúde em anexo; ------------------ 

2. Nomear como coordenador de segurança a Técnica Superior, Eng.ª 

Madalena Branco; ---------------------------------------------------- 

3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------- 

4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 22 de março de 2021 ---------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------- 

Em Anexo: O Plano de Segurança e Saúde. ----------------------------- 

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

2021.03.25. --------------------------------------------------------

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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1.4. “REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES” - TRABALHOS COMPLEMENTARES ------- 

Foi presente a informação nº 144/2021, 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. --------------------------------------------------- 

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: 14/12/2020 --------------------------------- 

• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra:23/12/2020 --- 

5. Para cumprimento das obrigações contratuais, como garantia da 

execução dos trabalhos, o adjudicatário presta a favor do dono de 

obra, a garantia bancária N00415201, emitida pelo Novo Banco, S.A., 

no dia 12/08/2020, no valor de 54 795,15€, correspondendo a 5% do 

valor dos trabalhos do contrato e para reforço de caução, ficam retidos 

5% dos valores de cada auto de medição. ----------------------------- 

6. O projeto tem por objetivo a construção e expansão da rede urbana 

de calor de Chaves, com base no aproveitamento do recurso geotérmico 

existente e inclui a ligação a 20 novos edifícios consumidores de 

energia térmica para satisfação de necessidades de aquecimento 

ambiente e quando aplicável, de preparação de águas quentes 

sanitárias. -------------------------------------------------------- 

A empreitada consiste na ampliação/construção da rede urbana de calor, 

através da instalação de tubagem enterrada, na remodelação da central 

geotérmica existente para se adaptar às novas exigências e instalação 

de novo sistema de gestão técnica centralizada. --------------------- 

A rede urbana de calor deverá responder às necessidades térmicas dos 

edifícios consumidores atualmente previstos (alguns ainda em fase de 

projeto de construção nova ou de remodelação) em numero total de 24.  

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. Trabalhos complementares ---------------------------------------- 

i) Na sequencia dos trabalhos de arqueologia, nomeadamente na sondagem 

arqueológica nº7, localizada junto à Igreja de Santa Maria Maior/ 

Matriz, foi efetuado o respetivo levantamento e estudo de esqueleto 

detetado. Assim e de acordo com os documentos da proposta, a entidade 

executante apresentou um valor unitário para tal trabalho, que 

corresponde a 400,00€ por un. --------------------------------------- 

ii) Na sequencia dos trabalhos que se encontram a realizar, na rua de 

Santo António, que obrigam a intervenções na base e sub-base dos 

pavimentos, bem como, a abertura e tapamento de valas para instalação 

de tubagem para a rede de geotermia, constatou-se, após a abertura de 

valas, que os ramais existentes, de abastecimento de água aos prédios 

urbanos, se encontravam com várias emendas, com ligações precárias, 
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fruto de habituais roturas e consequentemente sujeitos a necessárias 

intervenções num curto espaço de tempo. Neste pressuposto, torna-se 

oportuno agora, proceder à substituição da tubagem dos ramais 

domiciliários e respetivos acessórios de ligação à conduta de 

abastecimento de água, nos comprimentos que vão desde a conduta de 

abastecimento de água no arruamento, até ao limite dos passeios, 

permitindo assim, garantir o abastecimento de água à população em 

condições de salubridade e evitar desnecessários desperdícios de água 

e incómodos aos consumidores, na reparação de previsíveis roturas no 

imediato. ---------------------------------------------------------- 

iii) Do mesmo modo, dado se encontrarem obras de restauro e conservação 

de dois prédios urbano, na rua de Santo António, torna-se necessário 

refazer na totalidade, os dois ramais de abastecimento de água, um 

ramal completo de saneamento e uma caixa de recolha das águas pluviais, 

bem como a suas interligações com a conduta e coletores respetivos, 

obrigando também a intervir a nível de abertura de valas, reposição 

de pavimentos e respetivo acompanhamento arqueológico. Neste contexto, 

também é necessário executar um ramal novo de abastecimento de água 

para o edifício que se encontra em construção “Reabilitação do edifício 

do Cineteatro de Chaves para Instalação de Centro Multiusos (PARU 

2.13)”, na Travessa Cândido Reis. ----------------------------------- 

iv) Dada a dimensão das tubagens a instalar (2 tubos de diâmetro 250mm), 

acrescida do condicionamento da existência de várias infraestruturas 

enterradas, na Rua de Santo António, obrigam a que a tubagem seja 

instalada no eixo do arruamento, na zona de circulação automóvel, onde 

o pavimento existente em cubos de granito, apresenta alguma 

deformabilidade. Neste contexto, dada a sua largura, de cerca de 3,0m, 

a reposição do pavimento em cubos, deve ser efetuada na largura total 

do arruamento, de modo a garantir uniformidade e correção total na sua 

reposição. --------------------------------------------------------- 

2. Trabalhos Complementares – Determinação de responsabilidades ---- 

Trabalhos Complementares – A par da verificação dos limites impostos 

pelo CCP em matéria de aumento da despesa, procedeu-se à verificação 

do regime de responsabilidade aplicável aos respetivos trabalhos 

complementares, por força do disposto no artigo 378º do referido 

diploma. Do mesmo modo, o dono de obra é responsável pelo pagamento 

dos trabalhos complementares, cuja execução ordene ao empreiteiro. 

Tais trabalhos, não podem ser objeto de uma empreitada autónoma, visto 

verificar-se uma relação de indispensável complementaridade, uma vez 

que sem esses trabalhos, o resultado da obra, não realizaria de modo 

satisfatório, o objetivo de interesse publico, que se pretende 

realizar. Deste modo a decisão sobre a sua execução, compete ao dono 

de obra, pelo que a responsabilidade dos mesmos também. ------------- 

3. Quantificação --------------------------------------------------- 

REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES                                                     MAPA  

QUANTIDADES E ORÇAMENTO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES 
    

MARÇO 

2021 

ART. DESCRIÇÃO Un. Quant. Pr. Unit.        Valor 

1 DIVERSOS         

1.1 Levantamento, tratamento e estudo de esqueleto detetado em 

sondagem, nº7 (junto igreja Matriz)  P. Contrato 
un 1,00 400,00 € 400,00 € 
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1.2 Alteração de ramais domiciliários de abastecimento de água, incluindo 

tubo PEAD de 32/25mm, PN16, incluindo todo o movimento de terras 

necessário, acompanhamento arqueológico, todos os materiais, 

trabalhos e meios necessários, prontos a funcionar. P. Acordado 

un 28,00 175,00 € 4.900,00 € 

1.3 Fornecimento e execução de ramais domiciliários, diâmetro 63mm com 

tubo PEAD PN10, válvula de seccionamento completa, junta cega, 

ligação à conduta existente em PVC com abraçadeira em FFD com 

revestimento epoxi e junta de transição para PVC, levantamento e 

reposição de pavimentos, acompanhamento arqueológico, todos os 

materiais, trabalhos e meios necessários. Preço Acordado 

un 2,00 783,56 € 1.567,12 € 

1.4 Fornecimento e execução de ramal domiciliário, diâmetro 90mm com 

tubo PEAD PN10, válvula de seccionamento completa, junta cega, 

ligação à conduta existente em PVC com abraçadeira em FFD com 

revestimento epoxi e junta de transição para PVC, levantamento e 

reposição de pavimentos, acompanhamento arqueológico, todos os 

materiais, trabalhos e meios necessários. Preço Acordado 

un 1,00 1.183,20 € 1.183,20 € 

1.5 Fornecimento e execução de caixa de areia para recolha de águas 

pluviais, em betão, com (50x50x50) cm, com tampa em FF B125, 

incluindo ramal de ligação à caixa de visita, em tubo PP-PN8, diâmetro 

125mm, comprimento média de 5,0m, todos os materiais, trabalhos e 

meios necessários. Preço Acordado 
un 1,00 285,65 € 285,65 € 

1.6 Fornecimento e execução de caixa de ramal de saneamento, em betão, 

(50x50x50) cm e tampa em FF B125, incluindo ramal de ligação à caixa 

de visita, em tubo PP-PN8, diâmetro 125mm, comprimento média de 

5,0m, todos os materiais, trabalhos e meios necessários. Preço 

Acordado 
m 1,00 285,65 € 285,65 € 

1.7 Levantamento não destrutivo de pavimento em calçada grada de 

granito, incluindo limpeza, depósito provisório, carga, transporte e 

depósito em vazadouro autorizado dos materiais sobrantes Preço 

Contratual 
m2 400,00 4,93 € 1.972,00 € 

1.8 Execução de camada de areia estabilizada com cimento, com 

espessura de 0,05m, incluindo compactação. Preço Contratual 
m2 400,00 3,45 € 1.380,00 € 

1.9 Reposição de pavimento em calçada grada de granito com 0,11m de 

espessura, considerando o reaproveitamento de 70% do material 

existente e incluindo transporte desde o local de vazadouro provisório, 

fornecimento do restante material necessário e fecho de juntas. Preço 

Contratual 
m2 400,00 22,57 € 9.028,00 € 

  
 

  TOTAL 21.001,62 € 

4. Conclusão ------------------------------------------------------- 

1. Tendo em consideração que se trata, de trabalhos estritamente 

necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, sendo ainda 

certo que a sua não execução ou a sua execução numa fase posterior 

acarretaria custos acrescidos para o dono de obra, foi efetuado o 

apuramento dos custos, tendo-se obtido, o seguinte: -----------------

Trabalhos Complementares no valor total de 21.001,62€ e representam 

1,92% do valor contratual, sendo: ----------------------------------- 

-Trabalhos Complementares com preços contratuais:12.780,00€, 

representam 1,17% do valor contratual ------------------------------- 

-Trabalhos Complementares com preços acordados:8.221,62€, representam 

0,75% do valor contratual ------------------------------------------- 

Os valores apresentados, não incluem o IVA -------------------------- 

2. O somatório do preço dos trabalhos complementares, apurados até à 

data, corresponde a 1,92% do preço contratual, verificando-se assim o 

respeito pelo limite de 10%, imposto pelo artigo 370º do CCP. ------- 

3. A estimativa orçamental proposta é constituída com preços unitários 

contratuais e preços unitários acordados. Os preços unitários 

acordados resultam da aplicação da avaliação de custos compostos, 
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tendo em atenção as quantidades referidas no mapa de trabalhos e peças 

escritas, que compõem a presente informação. ------------------------ 

4. Assim, a estimativa orçamental foi obtida, tendo por base as 

medições referidas, às quais foram aplicados os preços unitários 

correntes e praticados na região em obras similares. Deste modo, os 

preços unitários procedem de custos médios unitários, resultantes de 

anteriores procedimentos, para prestações do mesmo tipo de trabalhos. 

Foram igualmente, tidos em atenção, outros fatores determinantes, tais 

como: o custo dos materiais; a mão-de-obra; os equipamentos; as 

acessibilidades; as quantidades; a especificidade dos trabalhos e 

condições de execução, os desperdícios e à diluição de outros custos, 

diretos e indiretos. ------------------------------------------------ 

III – Da Proposta em sentido escrito -------------------------------- 

1. Considerando que os e Trabalhos Complementares, de acordo com o nº 

3 do Artigo 378º, do CCP, são da responsabilidade do Dono de Obra; -- 

2. Considerando que o encargo a suportar pelo dono de obra, na presente 

modificação objetiva ao contrato, é de 21.001,62€ (vinte e um mil um 

euro e sessenta e dois cêntimos), Iva não incluído, o que representa 

1,92% do valor contratual; ------------------------------------------ 

3. Propõe-se o seguinte procedimento: ------------------------------ 

i. Submeter a proposta de Trabalhos de Complementares à aprovação do 

Órgão Executivo Municipal; ------------------------------------------ 

ii. Aprovação dos preços não previstos no contrato, considerando que 

os mesmos, resultam de preços unitários correntes e praticados na 

região em obras similares e como tal procedem de custos médios 

unitários, resultantes de anteriores procedimentos, para prestações 

do mesmo tipo de trabalhos; ----------------------------------------- 

iii. Que o prazo para a execução dos trabalhos seja fixado em 15 dias, 

de acordo com o artigo 373º do CCP; --------------------------------- 

iv. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, dar ordem por escrito à empresa adjudicatária da 

obrigação de executar os referidos trabalhos; ----------------------- 

v. A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das 

disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e 

do nº 1 do artigo 98º do CCP; ---------------------------------------

vi. Que, caso a proposta seja aprovada, deverá ser encaminhada para o 

Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o ato 

através da assinatura do competente contrato, devendo-se notificar 

previamente também o adjudicatário no sentido de apresentar um reforço 

de caução, no valor de 1.050,08€, destinada a garantir a celebração 

do contrato de trabalhos adicionais; -------------------------------- 

vii. O valor da proposta, dispensa a publicitação prevista no nº1 do 

artigo 315º do CCP. ------------------------------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 24 de março de 2021 ----------------------------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

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

MINUTA DO 1.º ADICIONAL AO CONTRATO N.º 25/2020, PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA “REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES” – TRABALHOS COMPLEMENTARES - 

A 1 de setembro de 2020, foi celebrado um contrato para execução da 

empreitada, “Rede de Geotermia de Chaves”, pelo valor de € 1.095.902,94 

(um milhão e noventa e cinco mil, novecentos e dois euros e noventa e 

quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, registado 

nos serviços municipais – Unidade de Contratos e Expropriações -, sob 

o n.º ……./20….., com a empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de 
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Construções e Obras Públicas, S. A.”, pessoa coletiva n.º 500 719 616, 

o qual foi submetido a Tribunal de Contas, onde lhe foi atribuído o 

número de processo 2855/2020, tendo obtido “visto com recomendações”, 

em 11 de novembro de 2020. ------------------------------------------ 

• A referida empreitada, que tem um prazo de execução de 365 dias, 

tem por objeto a construção e expansão da rede urbana de calor de 

Chaves, com base no aproveitamento do recurso geotérmico existente, e 

inclui a ligação a 20 novos edifícios consumidores de energia térmica, 

para satisfação de necessidades de aquecimento ambiente e, quando 

aplicável, de preparação de águas quentes sanitárias. --------------- 

• A empreitada consiste na ampliação/construção da rede urbana de 

calor, através da instalação de tubagem enterrada, na remodelação da 

central geotérmica existente para se adaptar às novas exigências e na 

instalação de novo sistema de gestão técnica centralizada. ---------- 

• Na sequência dos trabalhos de arqueologia, nomeadamente da 

sondagem arqueológica n.º 7, localizada junto à Igreja de Santa Maria 

Maior (Igreja Matriz), foi detetado um esqueleto, do qual foi 

necessário proceder ao levantamento, tratamento e respetivo estudo.-- 

• Por outro lado, na sequência dos trabalhos que decorrem na Rua de 

Santo António, os quais obrigam a intervenções na base e sub-base dos 

pavimentos, bem como à abertura e tapamento de valas para instalação 

da tubagem relativa à rede de geotermia, constatou-se que os ramais 

existentes, de abastecimento de água aos prédios urbanos, se encontram 

com ligações precárias, submetidas a várias emendas, fruto de 

habituais roturas. Neste pressuposto é, agora, oportuno proceder à 

substituição destes e dos respetivos acessórios de ligação à conduta 

de abastecimento de água do arruamento, até ao limite dos passeios, 

permitindo, assim, garantir o abastecimento de água à população em 

condições de salubridade e evitar o seu desperdício. ---------------- 

• Por sua vez, dado encontrarem-se a decorrer obras de restauro e 

conservação de dois prédios urbanos na aludida Rua de Santo António, 

afigura-se necessário refazer, na totalidade, os dois ramais de 

abastecimento de água, um ramal completo de saneamento e uma caixa de 

recolha das águas pluviais, bem como as suas interligações com a 

conduta e coletores respetivos, obrigando também a intervir a nível 

de abertura de valas, reposição de pavimentos e respetivo 

acompanhamento arqueológico. Do mesmo modo, atendendo a que está em 

fase de execução a empreitada de “Reabilitação do Edifício do 

Cineteatro de Chaves para instalação de Centro Multiusos (PARU 2.13)”, 

na Travessa Cândido Reis, é necessário, também, executar um ramal de 

abastecimento de água para o aludido edifício. ---------------------- 

• Dada a dimensão das tubagens a instalar (2 tubos de diâmetro 250 

mm), acrescida ao condicionamento da existência de várias 

infraestruturas enterradas na referida rua, torna-se imperativo que a 

tubagem seja instalada no eixo do arruamento, na zona de circulação 

automóvel, onde o pavimento existente em cubos de granito, apresenta 

alguma deformidade. Neste contexto, dada a largura, de cerca de 3,0 

m, a reposição do pavimento em cubos, deve ser efetuada na largura 

total do arruamento, de modo a garantir uniformidade. --------------- 

• De acordo com o mapa de quantidades e orçamento, anexo ao presente 

contrato adicional, o total dos trabalhos complementares, estritamente 

necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, cuja não 

execução ou execução numa fase posterior, acarretaria custos 

acrescidos para o dono da obra, ascende ao valor de € 21.001,62 (vinte 

e mil, um euro e sessenta e dois cêntimos), IVA não incluído, que 

representa 1,92% do valor contratado, distribuído da seguinte forma: 
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(i) Trabalhos complementares com preços contratuais - € 12.780,00 

(doze mil, setecentos e oitenta euros), mais IVA, representando 1,17% 

do valor contratual; ------------------------------------------------ 

(ii) Trabalhos complementares com preços acordados - € 8.221,62 (oito 
mil, duzentos e vinte e um euros e sessenta e dois cêntimos), mais 

IVA, representando 0,75% do valor contratual. ----------------------- 

• Pelo, anteriormente exposto, torna-se necessário promover uma 

modificação objetiva ao retro identificado contrato. ---------------- 

Assim, ------------------------------------------------------------- 

No dia ….. de ……………… de 20….., celebram o 1.º adicional ao contrato 

relativo à execução da empreitada designada “Rede de Geotermia de 

Chaves” – Trabalhos complementares, nos termos do aprovado em reunião 

do executivo municipal, do dia ………… de …………….. de 20……, na sequência 

da Informação/Proposta n.º ……………………., da Divisão de Obras Públicas, 

datada do dia …… de ………………. de 20…...  ------------------------------ 

Como Primeiro Contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, 

representado pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, casado, 

natural da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, com poderes conferidos pela retro citada deliberação 

camarária, --------------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, a ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S. A, com sede ………………………………………, Pessoa 

Coletiva n.º …………………….., com o mesmo número de matrícula na 

Conservatória do Registo Comercial de …………….., titular do Alvará de 

Construção n.º ………………….., com o capital social de ……………………… euros, 

legalmente representada por ……………………, ……………., natural da freguesia 

……………….., concelho …………………………….., residente ……………………………, titular do 

cartão de cidadão n.º ………………, válido até ………………….., emitido pelas 

entidades competentes da República Portuguesa, na qualidade de 

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

arquivado no processo respetivo ao presente adicional ao contrato. -- 

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

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

O presente contrato adicional tem por objeto trabalhos complementares 

referentes à empreitada “Rede de Geotermia de Chaves”, pelo valor de 

€ 21.001,62 (vinte e mil, um euro e sessenta e dois cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal. -------------------------------------- 

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

(Prazo de execução) ------------------------------------------------- 

O prazo de execução dos trabalhos complementares é de ……….. dias. --- 

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

(Cabimento e compromisso) ------------------------------------------- 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do segundo contratante para o ano corrente e seguintes, tendo o encargo 

resultante deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte 

classificação: Económica: ..….; Cabimento n.º ……… ------------------- 

2. Com o presente contrato adicional foi assumido o Compromisso n.º 
………………., em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 9.º e n.º 3, 

do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e artigo 

7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho. -------- 

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

(Garantia para cumprimento das obrigações por parte do segundo 

contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução dos trabalhos complementares, o segundo 

contratante presta, a favor do primeiro contratante, caução, através 
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de …………………, emitida ……………………., no dia …………………….., no valor de € 

1.050,08 (mil e cinquenta euros e oito cêntimos), correspondente a 5% 

do valor dos trabalhos complementares, objeto do presente contrato. - 

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

(Foro competente) --------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------ 

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

(Legislação aplicável) ---------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações, e na restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

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

(Disposições finais) ------------------------------------------------ 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato adicional, 

serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor 

para o processamento das despesas públicas. ------------------------- 

2. A execução do presente contrato adicional foi autorizada por 

deliberação camarária do passado dia ….. de …………… de ……………. --------- 

3. Foi feita prova, através da entrega de certidões, da situação 

contributiva regularizada perante a Segurança Social e Autoridade 

Tributária. -------------------------------------------------------- 

4. Este contrato adicional foi elaborado em duplicado, sendo um 

exemplar para cada um dos contratantes. ----------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em 1 de 

setembro de 2020, registado nos serviços municipais – UCE, sob o n.º 

25/2020. ----------------------------------------------------------- 

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

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

Contrato n.º …../E/20….. -------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.03.25. – 

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 

2021.03.25. --------------------------------------------------------

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. “CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS. CASAS 

NOVAS E REDONDELO”. TRABALHOS A MENOS ------------------------------- 

Foi presente a informação nº 150/2021, 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 125 de 30 de junho de 2017, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Construção de Estação 

de Tratamento de Águas Residuais – Casas Novas e Redondelo”. -------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 18 de agosto de 2017, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Construções Quatro de Maio, Lda.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 
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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 30 de agosto de 2017. ----- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 252.565,00€ (Duzentos e 

cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco euros), acrescido 

do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. --------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, 150 dias. ---------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 11 de Setembro de 2017. --------------------------------- 

7. O Adjudicatário tomou conhecimento da aprovação do Plano de 

Segurança e Saúde para a fase de execução da obra a 12 de outubro de 

2017. -------------------------------------------------------------- 

8. O prazo de execução da obra, foi prorrogado a título gracioso até 

7 de dezembro de 2018. ---------------------------------------------- 

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 29 de novembro de 2018, o Município de Chaves aprovou 

suspensão dos trabalhos, em virtude de não estar disponível o terreno 

para alargamento do caminho de acesso à Etar e, não haver autorização 

por parte das Infraestruturas de Portugal para travessia do coletor 

na EN103, com início e 12 de novembro de 2018, e fim em 29 de julho 

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

10. O Município de Chaves, de harmonia com a deliberação camarária 

tomada em reunião ordinária do dia 17 de agosto de 2020, aprovou 

suspensão dos trabalhos, em virtude de não haver parecer favorável da 

entidade Infraestruturas de Portugal para travessia do coletor na 

EN103, com inicio em 11 de agosto de 2020, em fim em 25 de fevereiro 

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

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. Depois de analisados, executados e medidos todos os trabalhos 

previstos na empreitada, resultam 70.946,75€. ----------------------- 

2. Os trabalhos a Menos, de acordo com mapa apresentado em anexo são: 

• Levantamento e reposição e calçada de cubo de granito, que se 

verificou que as quantidades previstas são superiores às executadas;  

• Levantamento e reposição de pavimento em betuminoso, que se 

verificou não ser necessário executar todas as quantidades previstas; 

• Movimentos de terras, tubagem e caixas de visita referentes à rede 

de águas residuais, que não foi necessário executar; ---------------- 

• Execução de muro de suporte que se revelou não ser necessário 

executar; ---------------------------------------------------------- 

• Trabalhos na Etar e envolvente à Etar, que se revelou não ser 

necessário executar. ------------------------------------------------ 

3. O total dos Trabalhos a Menos, tem o valor de 70.946,75€, 

representando 28% do valor do valor de adjudicação. ----------------- 

4. De acordo com técnico representante do empreiteiro, Sr. Nuno 

Mendes, o adjudicatário prescindirá da indeminização de acordo com o 

previsto no artigo 381.º do Código dos Contratos Públicos. ---------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se o seguinte: ------------------------------ 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

b) Aprovação dos Trabalhos Menos, de acordo com o disposto no Artigo 

379.º do Código dos Contratos Públicos, no valor 70.946,75€, (Setenta 

mil, novecentos e quarenta e seis euros e setenta e cinco cêntimos), 

representando 28% do valor contratado; ------------------------------ 
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c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser encaminhada para a Divisão de Gestão 

Financeira. -------------------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 24 de março de 2021 ----------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Mapa de trabalhos a menos ----------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.03.26. – 

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 

2021.03.26. --------------------------------------------------------

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. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“REMODELAÇÃO / REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL, 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DO “CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” E 

NOMEAÇÃO DO RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. -----              

Foi presente a informação nº 151/2021, 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 República – 2ª Série, nº 19, de 28 de janeiro de 2021, concurso 

público, para a execução da empreitada “Remodelação / Reabilitação 

Parcial de um Edifício Municipal, destinado à Instalação do “Centro 

Municipal de Proteção Civil”; --------------------------------------- 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 04 de março de 2021, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Norteados, Lda.”; ---------------------------------------- 

3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras públicas, no dia 22 de março de 

2021; -------------------------------------------------------------- 

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária é de 302.900,00 € (Trezentos e dois mil e 

novecentos euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

com o prazo de execução da obra de 270 dias; ------------------------ 

5 – O adjudicatário apresentou no dia 24 de março de 2021, o Plano de 

Segurança e Saúde no Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis. -- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis. ---------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------- 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pelo Sr. º Eng.º 

Vítor Pereira, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de ser 

aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser atualizado, 

sempre que no decurso da empreitada se verifique que as condições 
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iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou identificados 

novos riscos. ------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se ao executivo camarário, deliberação no 

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

1. Aprovar o Plano de Segurança e saúde em anexo; ------------------ 

2. Nomear como coordenador de segurança o Técnico Superior, Eng.º 

Vítor Pereira; ------------------------------------------------------ 

3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------- 

4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 24 de março de 2021 ---------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------- 

Em Anexo: O Plano de Segurança e Saúde. ----------------------------- 

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

2021.03.25. --------------------------------------------------------

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. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 DE VIDAGO. TRABALHOS 

COMPLEMENTARES. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 152/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objeto a 

adjudicação da empreitada “Requalificação da escola EB 2.3 de Vidago” 

2. De harmonia com deliberação camarária do dia 14 de setembro de 

2020, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Edibarra Engenharia 

e construção, SA”, a execução da referida empreitada. --------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, 12 de outubro 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 408.000,00€ (Quatrocentos e 

oito mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 75 dias. ----------------------------- 

5. O auto de consignação é de 12 de outubro de 2020. --------------- 

6. A comunicação da aprovação do Plano de saúde e Segurança no trabalho 

é de 26 de outubro de 2020 ------------------------------------------ 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1 – Erros e Omissões de projeto ------------------------------------- 

1.1 – Substituição das coberturas com amianto ----------------------- 

1 - As obras em causa consistem na substituição das coberturas em 

placas de fibrocimento por novas constituídas por painéis do tipo 

"sandwich". -------------------------------------------------------- 
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2 – No articulado, as referidas coberturas em placas de fibrocimento, 

constava a não existência de amianto. ------------------------------- 

3 – Em obra, e após análises efetuadas a pedido da Fiscalização, 

verificou-se que as ditas placas de fibrocimento continham amianto. 

4 – Assim, e respeitando a Autoridade para as Condições no Trabalho 

(ACT), a substituição deste tipo de coberturas, para além de carecer 

de prévia autorização por parte da Entidade aqui referida, com uma 

antecedência média de aproximadamente um mês, carece também de uma 

logística e contratualização deste tipo de serviços entre o 

adjudicatário e empresa devidamente certificada para o efeito. ------ 

1.2 – Correção de pontes térmicas, incluindo corte de peitoris das 

janelas ------------------------------------------------------------ 

1 – Consta nas peças escritas e desenhadas do projeto a execução das 

dobras nos respetivos vãos em termos de térmica. -------------------- 

2 – Em obra, verificou-se que para além das dobras acima referidas, 

seria necessário acautelarem-se as pontes térmicas no que diz respeito 

aos peitoris das janelas. ------------------------------------------- 

3 – Para o efeito, e auscultando com a antecedência o projetista da 

obra, a fiscalização propôs recorrer ao corte dos peitoris das janelas, 

efetuando as respetivas dobras do capoto e restantes tratamentos para 

consolidação do todo. ----------------------------------------------- 

1.3 – Chapas lacadas a branco para resguardo das padieiras das janelas 

1 – Estava previsto em obra, a substituição das caixilharias, 

caixilharias estas de correr por outras novas com folhas de 

abrir/oscilo batentes. ---------------------------------------------- 

2 – Tal situação, e conforme é do comum conhecimento, a espessura das 

caixilharias de abrir e de correr, são distintas, sendo as de abrir 

menos espessas, o que leva a ter de recorrer a chapas de dimensões um 

pouco maiores do que as existentes. --------------------------------- 

1.4 – Revestimento exterior das fachas ao nível do R/C -------------- 

1 – Neste capítulo, consultado o projetista, optou-se por substituir-

se o revestimento em “Viroc” por um reboco tipo “Industrial”, 

recorrendo a sistema da “Weber”. ------------------------------------ 

Inicialmente o sistema proposto, recorrendo a painéis do tipo “Viroc” 

serviam como reforço do sistema “Etic´s”. Esta solução alternativa, 

para além de cumprir com os mesmos objetivos, tem ainda uma componente 

de reforço do próprio revestimento em questões antivandalismo, por 

conseguinte mais robusto. ------------------------------------------- 

1.5 – Tapa topos dos peitoris das janelas (anti escorrências) ------- 

1 – Conforme o descrito no ponto 1.2, para além do corte das pedras 

dos peitoris das janelas, por questões de boas regras da construção, 

a pedido da fiscalização, previu-se também a colocação de uns apliques 

em alumínio lacado anti escorrências nos topos das chapas dos peitoris. 

1.6 – Caixas de areia (tubos de queda) ------------------------------ 

1 – No projeto consta a substituição dos tubos de queda em PVC por 

outros em chapa de alumínio lacado. --------------------------------- 

2 – Ora, tal situação, com a execução do capoto, os tubos de queda 

sofreram uma deslocação para a frente, fazendo com que haja necessidade 

de adaptação/remodelação de todas as caixas de areia dos respetivos 

tubos de queda, incluindo todas as outras existentes nos passeios que 

se inviabilizem com a fachada. -------------------------------------- 

III – Trabalhos complementares – Determinação de responsabilidade --- 

1 - Os trabalhos apresentados, não eram, por parte do empreiteiro, 

detetáveis em fase de formação do contrato, tendo sido detetados na 

fase de execução. --------------------------------------------------- 

2 – Desta forma, relativamente aos trabalhos complementares referidos 

na presente informação, tratando-se de situações não detetáveis em 
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fase de formação do contrato, apenas poderiam ser detetados na fase 

de execução da obra. ------------------------------------------------ 

A decisão sobre a sua execução compete ao dono de obra, pelo que a 

responsabilidade dos mesmos também. --------------------------------- 

IV – Quantificação -------------------------------------------------- 

Em resumo, temos a seguinte situação: ------------------------------- 

1 - Trabalhos com preços acordados: --------------------------------- 

1.1 - Desmontagem de revestimento de cobertura em placas de 

fibrocimento com amianto e elementos de fixação, fixa mecanicamente 

sobre madre estrutural, em cobertura inclinada de duas e quatro águas 

com uma pendente média de 10%, com meios manuais. Incluindo p/p de 

limpeza, armazenamento, remoção e carga manual de entulho para camião 

ou contentor, transporte dos entulhos para vazadouro apropriado de 

acordo com a legislação da responsabilidade da firma adjudicatária, 

todos os transportes, materiais e trabalhos necessários, de acordo com 

o projeto. ---------------------------------------------------------- 

1.728,48 m2 x 8,10€ = 14.000,69€ ------------------------------------ 

1.2 Corte de peitoris das janelas, incluindo remoção e carga manual 

de entulho para camião ou contentor, transporte dos entulhos a 

vazadouro apropriado de acordo com a legislação da responsabilidade 

do adjudicatário, todos os transportes, materiais e trabalhos 

necessário. -------------------------------------------------------- 

- Vão de Janela do tipo J1 com 1,20x1,75m  181,00un x 26,53€ -------- 

- Vão de Janela do tipo J2V com 1,20x1,75m 8,00 un x 26,53€ --------- 

- Vão de Janela do tipo J3V com 1,20x1,75m 7,00 un x 26,53€ --------- 

- Vão de Janela do tipo J4 com 1,20x0,50m 25,00 un x 26,53€ -------- 

- Vão de Janela do tipo J5 com 1,20x1,55m 6,00 un x 26,53€ --------- 

- Vão de Janela do tipo J6 com 2,60x0,50m 20,00 un x 26,53€ -------- 

- Vão de Janela do tipo J7 com 0,90x1,35m 20,00 un x 26,53€ --------                                                                                                                                              

Total - 7 083,51 € -------------------------------------------------- 

1.3 Fornecimento e colocação de capoto nas dobras dos peitoris das 

janelas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para 

levar chapa em alumínio lacada a branco com espessura de 0.8mm. ----- 

- Vão de Janela do tipo J1 com 1,20x1,75m  181,00un x 25,00€ -------- 

- Vão de Janela do tipo J2V com 1,20x1,75m 8,00 un x 25,00€ --------- 

- Vão de Janela do tipo J3V com 1,20x1,75m 7,00 un x 25,00€ --------- 

- Vão de Janela do tipo J4 com 1,20x0,50m 25,00 un x 25,00€ -------- 

- Vão de Janela do tipo J5 com 1,20x1,55m 6,00 un x 25,00€ --------- 

- Vão de Janela do tipo J6 com 2,60x0,50m 20,00 un x 25,00€ -------- 

- Vão de Janela do tipo J7 com 0,90x1,35m 20,00 un x 21,84€ --------                                                                                                                                     

Total - 6 611,80 € -------------------------------------------------- 

1.4 Fornecimento e montagem de remates das padieiras com chapas em 

perfil de alumínio lacado com cor branca, com 0.8mm de espessura, 

incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito 

acabamento. -------------------------------------------------------- 

- Vão de Janela do tipo J1 com 1,20x1,75m  181,00un x 16,50€ -------- 

- Vão de Janela do tipo J2V com 1,20x1,75m 8,00 un x 16,50€ --------- 

- Vão de Janela do tipo J3V com 1,20x1,75m 7,00 un x 16,50€ --------- 

- Vão de Janela do tipo J5 com 1,20x1,55m 6,00 un x 16,50€ --------- 

- Vão de Janela do tipo J7 com 0,90x1,35m 1,00 un x 16,50€ ---------                                                                                                                                               

Total - 3 349,50 € -------------------------------------------------- 

1.5 Fornecimento e montagem de perfil de remate em alumínio lacado com 

cor branca, com 0.8mm de espessura, incluindo todos os materiais e 

trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. ------------------- 

- Vão de Janela do tipo J1 com 1,20x1,75m  362,00un x 6,00€ --------- 

- Vão de Janela do tipo J2V com 1,20x1,75m 16,00 un x 6,00€ --------- 

- Vão de Janela do tipo J3V com 1,20x1,75m 14,00 un x 6,00€ --------- 
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- Vão de Janela do tipo J5 com 1,20x1,55m 12,00 un x 6,00€ --------- 

- Vão de Janela do tipo J7 com 0,90x1,35m 2,00 un x 6,00€ ----------                                                                                                                                                 

Total - 2 436,00€ --------------------------------------------------- 

1.6 Levantamento e reposição das tampas das caixas de areia e outras 

existentes nos passeios, remates interiores e remates de betonilha, 

incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito 

acabamento……………………………………………………40,00 un x 47,00€ = 1 880,00€ --------- 

2 - Trabalhos com preços de contrato: ------------------------------- 

1.7 Desmontagem de revestimento de cobertura em placas de fibrocimento 

sem amianto e elementos de fixação, fixa mecanicamente sobre madre 

estrutural, em cobertura inclinada de duas e quatro águas com uma 

pendente média de 10%, com meios manuais. Incluindo p/p de limpeza, 

armazenamento, remoção e carga manual de entulho para camião ou 

contentor, transporte dos entulhos para vazadouro apropriado de acordo 

com a legislação da responsabilidade da firma adjudicatária, todos os 

transportes, materiais e trabalhos necessários, de acordo com o 

projeto……………………………………………………………………...1.728,48 m2 x 3,51€ = 6.066,96€ - 

V – Conclusão ------------------------------------------------------- 

1 – Tendo em consideração que se trata de trabalhos estritamente 

necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, sendo ainda 

certo que a sua não execução ou a sua execução numa fase posterior 

acarretaria custos acrescidos para o dono de obra, foi feito o 

apuramento dos custos, tendo-se obtido o valor de 35.361,50€, 

representando 8,67% do valor do contrato. --------------------------- 

2 – O valor apresentado não excede os limites previstos no artigo 370 

do CCP, já que não excede o limite de 10% aí previstos. ------------- 

3 – De acordo com o ponto 1 do capítulo IV, a substituição das 

coberturas, em projeto previa a não existência de amianto, e em obra 

verificou-se, após análises, que essas mesmas coberturas continham 

amianto, resultando dessa forma num diferencial de preços para 

execução dos trabalhos, sendo que há lugar a trabalhos a menos no 

valor de 6.066,96€, que representa 1,49% do valor do contrato. ------ 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, propõe-se a seguinte linha de atuação: ------ 

A- Trabalhos complementares ---------------------------------------- 

1 - Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de executivo Municipal, com vista à obtenção das competentes 

aprovações;2 – A aprovação dos trabalhos complementares apresentados, 

considerando que os mesmos estão de acordo com o n. º2 do artigo 370º 

do CCP. Os referidos trabalhos ascendem ao montante de 35.361,50€ 

(Trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e um euros e cinquenta 

cêntimos), IVA não incluído, representando 8,67% do valor global da 

obra. Não existe até à data qualquer outro contrato de trabalhos 

complementares. ---------------------------------------------------- 

3 – A aprovação dos preços não previstos no contrato, considerando que 

os mesmos, resultam de preços unitários correntes e praticados na 

região em obras similares e como tal procedem de custos médios 

unitários, resultantes de anteriores procedimentos, para prestações 

do mesmo tipo de trabalhos; ----------------------------------------- 

4 – Que o prazo para a execução dos trabalhos seja fixado em 90 dias, 

repartidos da seguinte forma: --------------------------------------- 

4.1 – 85 dias tendo em conta os trabalhos a levar a efeito, conforme 

descritivo do capítulo “II-Fundamentação ponto 1.1”, ou seja, a 

necessidade de substituição das placas de fibrocimento contendo 

amianto, o que acarreta trabalhos significativamente mais morosos, bem 

como toda uma logística de adaptação dos trabalhos para com os 
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funcionários/alunos da escola. Para poder executar estes trabalhos, a 

empresa adjudicatária terá de solicitar atempadamente, junto da ACT, 

a respetiva autorização com as devidas condicionantes, para remover 

as coberturas, tendo que recorrer também aos préstimos de uma empresa 

devidamente credenciada e certificada para manuseamento das mesmas. 

4.2 – 5 dias para os restantes trabalhos, tendo em conta a 

proporcionalidade do tempo para a sua execução, função dos montantes 

e do prazo total da obra. ------------------------------------------- 

5 - Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, seja dada 

ordem de execução dos trabalhos ao adjudicatário, por escrito, 

facultando-lhe as peças necessárias. -------------------------------- 

6 – Que, caso a proposta seja aprovada, seja encaminhada para o 

Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o ato 

através da assinatura do competente contrato, devendo-se notificar 

previamente também o adjudicatário no sentido de apresentar um reforço 

de caução, destinada a garantir a celebração do contrato. ----------- 

7 – O valor da mesma, dispensa a publicitação prevista no n.º 1 do 

artigo 315º do CCP. ------------------------------------------------- 

B- Trabalhos a Menos ----------------------------------------------- 

1 - Considerando que os Trabalhos a Menos ascendem ao montante de 

6.066,96€ (Seis mil e sessenta e seis euros e noventa e seis cêntimos), 

Iva não incluído, o que representa 1,49% do valor contratual. ------- 

2 - Propõe-se o seguinte procedimento: ------------------------------ 

2.1 - Submeter a respetiva diminuição do compromisso relativo ao 

contrato inicial à aprovação do Órgão Executivo Municipal; ---------- 

2.2 - 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; --------------------------------- 

2.3 - 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. --------------- 

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

Chaves, 25 de março de 2021 ----------------------------------------- 

O técnico superior -------------------------------------------------- 

(Gilberto Fernandes, Eng.ª) ----------------------------------------- 

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

MINUTA DO 1.º ADICIONAL AO CONTRATO N.º 35/2020, PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA “REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DE VIDAGO” - TRABALHOS 

COMPLEMENTARES - ---------------------------------------------------- 

A 9 de outubro de 2020, foi celebrado um contrato com a empresa 

“Edibarra, Engenharia e Construção, S. A.”, pessoa coletiva n.º ……………, 

para execução da empreitada, “Requalificação da Escola EB 2,3 de 

Vidago”, pelo valor de € 408.000,00 (quatrocentos e oito mil euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, registado nos serviços 

municipais – Unidade de Contratos e Expropriações -, sob o n.º ……./20…… 

No âmbito da execução da empreitada, foram identificados os erros e 

omissões a seguir identificados: ------------------------------------ 

Substituição das coberturas com amianto ----------------------------- 

Estava previsto, entre outras intervenções, a substituição das placas 

de fibrocimento existentes na cobertura, por painéis do tipo 

“sandwich”. Acontece, porém, que relativamente as aludidas placas de 

fibrocimento, havia a indicação de que as mesmas não continham amianto, 

situação que veio a ser avaliada no decorrer da obra, pela Fiscalização 

Municipal e, por sua vez, contrariada. Neste pressuposto, a 

substituição deste tipo de cobertura, para além de carecer de prévia 

autorização da Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT), carece 
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de uma logística e contratualização entre o adjudicatário e empresa 

certificada para o efeito. ------------------------------------------ 

Correção de pontes térmicas, incluindo corte de peitoris das janelas 

Por sua vez, consta nas peças escritas e desenhadas do projeto a 

execução das dobras, nos respetivos vãos, em termos de térmica. No 

entanto, em fase de obra, verificou-se que para além destas, seria 

necessário acautelarem-se as pontes térmicas, no que diz respeito aos 

peitoris das janelas. A solução proposta pela Fiscalização, consultado 

o projetista, é recorrer ao corte dos peitoris das janelas, efetuando 

as respetivas dobras do capoto e restantes tratamentos, com vista à 

consolidação do todo. ----------------------------------------------- 

Chapas lacadas a branco para resguardo das padieiras das janelas ---- 

Por outro lado, atendendo a que estava previsto em obra, a substituição 

das caixilharias de correr por caixilharias com folhas de abrir oscilo-

batentes e, tendo em conta que as caixilharias destas são mais espessas 

do que as anteriores, torna-se necessário recorrer a chapas de maior 

dimensão. ---------------------------------------------------------- 

Revestimento exterior das fachadas ao nível do R/C ------------------ 

Já quanto ao revestimento exterior, que inicialmente estava previsto 

com recurso a painéis “Viroc”, os quais serviam como reforço do sistema 

“Etic`s”, optou-se, após consulta ao projetista, por um reboco tipo 

“Industrial”, com recurso ao sistema da “Weber”, uma vez que, para 

além de cumprir o objeito anterior tem, também, uma componente de 

reforço do próprio revestimento em questões de antivandalismo. ------ 

Tapa topos dos peitoris das janelas (anti escorrências)-------------- 

Por sua vez, para além do corte das pedras dos peitoris das janelas, 

referida no anterior ponto 2, por questões de boas regras da 

construção, previu-se, também, a colocação de apliques em alumínio 

lacado, anti escorrências, nos topos das chapas dos peitoris. ------- 

Caixas de areia (tubos em queda)------------------------------------- 

Por último, e tendo em conta o projeto, previa-se a substituição dos 

tubos de queda, em PVC, por outros, em chapa de alumínio lacado. No 

entanto, constata-se que, com a execução do capoto, os tubos de queda 

sofreram uma deslocação para a frente, o que implica uma 

adaptação/remodelação de todas as caixas de areia dos respetivos tubos 

de queda, incluindo todas as outras existentes nos passeios que se 

inviabilizem com a atual fachada. ----------------------------------- 

De acordo com o apuramento dos custos, o total dos trabalhos 

complementares com preços acordados, ascende ao valor de € 35.361,50 

(trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e um euros e cinquenta 

cêntimos), IVA não incluído, representando 8,67% do valor contratado. 

Atendendo ao, anteriormente, exposto e tendo em conta que se trata de 

trabalhos estritamente necessários à conclusão da obra e dela 

indissociáveis, cuja não execução, ou execução numa fase posterior, 

acarretaria custos acrescidos para o dono da obra, torna-se necessário 

promover uma modificação objetiva ao retro identificado contrato. --- 

Assim, ------------------------------------------------------------- 

No dia ….. de ……………… de 20….., celebram o 1.º adicional ao contrato 

relativo à execução da empreitada designada “Requalificação da Escola 

EB 2,3 de Vidago” – Trabalhos complementares, nos termos do aprovado 

em reunião do executivo municipal, do dia ………… de …………….. de 20……, na 

sequência da Informação/Proposta n.º ……………………., da Divisão de Obras 

Públicas, datada do dia …… de ………………. de 20…... --------------------- 

Como Primeiro Contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, 

representado pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, casado, 

natural da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 
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Chaves, com poderes conferidos pela retro citada deliberação 

camarária, --------------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, a EDIBARRA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S. A., 

com sede ………………………………………, Pessoa Coletiva n.º …………………….., com o mesmo 

número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de …………….., 

titular do Alvará de Construção n.º ………………….., com o capital social 

de ……………………… euros, legalmente representada por ……………………, ……………., 

natural da freguesia ……………….., concelho …………………………….., residente 

……………………………, titular do cartão de cidadão n.º ………………, válido até 

………………….., emitido pelas entidades competentes da República 

Portuguesa, na qualidade de ……………….., conforme poderes constantes na 

……………………., documento que fica arquivado no processo respetivo ao 

presente adicional ao contrato. ------------------------------------- 

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

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

O presente contrato adicional tem por objeto trabalhos complementares 

referentes à empreitada “Requalificação da Escola EB 2,3 de Vidago”, 

pelo valor de € 35.361,50 (trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e 

um euros e cinquenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal. ------ 

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

(Prazo de execução) ------------------------------------------------- 

O prazo de execução dos trabalhos complementares é de ……….. dias. --- 

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

(Cabimento e compromisso) ------------------------------------------- 

A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento do 

segundo contratante para o ano corrente e seguintes, tendo o encargo 

resultante deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte 

classificação: Económica: ..….; Cabimento n.º ……… ------------------- 

Com o presente contrato adicional foi assumido o Compromisso n.º 

………………., em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 9.º e n.º 3, 

do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e artigo 

7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho. -------- 

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

(Garantia para cumprimento das obrigações por parte do segundo 

contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução dos trabalhos complementares, o segundo 

contratante presta, a favor do primeiro contratante, caução, através 

de …………………, emitida ……………………., no dia …………………….., no valor de € 

1.768,08 (mil setecentos e sessenta e oito euros e oito cêntimos), 

correspondente a 5% do valor dos trabalhos complementares, objeto do 

presente contrato. -------------------------------------------------- 

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

(Foro competente) --------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------ 

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

(Legislação aplicável) ---------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações, e na restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

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

(Disposições finais) ------------------------------------------------ 
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1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato adicional, 

serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor 

para o processamento das despesas públicas. ------------------------- 

2. A execução do presente contrato adicional foi autorizada por 

deliberação camarária do passado dia ….. de …………… de ……………. --------- 

3. Foi feita prova, através da entrega de certidões, da situação 

contributiva regularizada perante a Segurança Social e Autoridade 

Tributária. -------------------------------------------------------- 

4. Este contrato adicional foi elaborado em duplicado, sendo um 

exemplar para cada um dos contratantes. ---------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em 9 de 

outubro de 2020, registado nos serviços municipais – UCE, sob o n.º 

35/2020. ----------------------------------------------------------- 

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

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

Contrato n.º …../E/20….--------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.03.26. – 

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 

2021.03.26. --------------------------------------------------------

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. “OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUÍDAS NO PLANO DE AÇÃO 

DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES – LOTE 4. SUSPENSÃO DOS 

TRABALHOS ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 159/2021, 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, 2.ª Série, n.º 68 de 6 de abril de 2020, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “OBRAS 

COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE 

URBANA SUSTENTAVEL DE CHAVES”. -------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 25 de maio de 2020, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “BCITY – MANUTENÇÃO ESPAÇOS URBANOS, LDA.”, a execução da 

referida empreitada. ------------------------------------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 28 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 43.273,50€ (Quarenta e três 

mil, duzentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos), acrescido 

do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. --------------------------- 

5. Prazo de execução da obra, Lote 4: 60 dias ---------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 26 de fevereiro de 2021. -------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. A empreitada, consiste em complementar a Rua das Longras, Avenida 

5 de Outubro e Avenida do Tâmega, conferindo-lhes melhores condições 

de segurança, conforto e mobilidade para os utilizadores, colocando 
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marcos limitadores de proteção ao peão, sinalização luminosa e sonora 

em passadeiras e elementos de mobiliário urbano. -------------------- 

2. Nesta data, verifica-se que decorrem os trabalhos da obra de “PAMUS 

1.3 e 2.2 – Lote 5.2 – Requalificação de Corredores Urbanos Existentes 

– Zona Urbana Nascente/ Central – Requalificação e Remodelação da Rua 

das Longras, Ave. 5 de Outubro e da Av. Do Tâmega e Rede de 

Abastecimento de Água para Consumo e Combate a Incêndios (substituição 

de toda a Rede Pública Existente e dos Ramais Domiciliários) da Av. 

Do Tâmega, Av. 5 de Outubro e ^Rua das Longras”, que compreendem a 

execução de nova conduta de abastecimento de água e a execução de 

pavimentos novos. --------------------------------------------------- 

3. Uma vez que a obra de requalificação das Ruas se encontra em 

execução e ainda está por concluir, verifica-se que os trabalhos da 

empreitada em epigrafe, não podem ser realizados. ------------------- 

4. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar uma suspensão 

dos trabalhos até que a obra de requalificação das Ruas esteja 

concluída. --------------------------------------------------------- 

5. 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 Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se o seguinte: ------------------------------ 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

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 março de 2021 ----------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.03.26. – 

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 

2021.03.26. --------------------------------------------------------

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” - RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS --------------- 

Foi presente a informação nº 161/2021, 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”. ------------------------------------------------------------ 
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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. ----------------- 

• 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 de outubro de 2020, o Município de Chaves aprovou 

uma prorrogação graciosa ao prazo de execução por 39 dias, determinando 

assim, a conclusão da obra no dia 7 de novembro de 2020. ------------ 

6. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 26 de outubro de 2020, o Município de Chaves aprovou 

a execução de trabalhos complementares, no valor de 17.739,42€, não 

incluído o IVA, com um prazo de execução de 15 dias. O contrato dos 

trabalhos complementares é de 24 novembro de 2020. ------------------ 

7. Para cumprimento das obrigações contratuais, o adjudicatório presta 

a favor do Dono de Obra a garantia bancária nº 42748, emitida pelo 

Bankinter S.A.- Sucursal em Portugal, datada de 3/02/2020 no valor de 

22 933,27€ (vinte e dois mil novecentos e trinta e três euros e vinte 

e sete cêntimos) correspondendo a 5% do valor dos trabalhos do contrato 

e para reforço de caução, foram retidos 5% dos valores de cada auto 

de medição. --------------------------------------------------------- 

8. A empresa adjudicatária da obra, através de documento que deu 

entrada nos serviços do Município com o registo nº 2059 de 17 de 

fevereiro de 2021, vem apresentar a Garantia Bancária n.º 44071, 

emitida pelo Bankinter S.A.- Sucursal em Portugal, em 22 de dezembro 

de 2020, no valor de 22.933,27€ correspondente a 5% do valor 

contratual, solicitando assim, o reembolso do valor retido nos autos 

de medição. --------------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. Para reforço da Caução prestada, nos Autos de Medição executados 

até à data, foi efetuada a seguinte retenção, de acordo n.º 1 do Artigo 

353.º do Código dos Contratos Público. ------------------------------ 

Autos de Medição Valor do Auto  
Valor Retido (5%) 

n.º 1 3072,92€ 
153,65€ 

n.º 2 11790,04€ 
589,50€ 

n.º 3 13409,23€ 
670,46€ 

n.º 4 13568,79€ 
678,44€ 

n.º 5 3674,60€ 
183,73€ 

n.º 6 16351,01€ 
817,55€ 

n.º 7 18596,31€ 
929,81€ 

n.º 8 10125,22€ 
506,26€ 

n.º 9 19246,49€ 
962,32€ 

n.º 10 3453,00€ 
172,65€ 
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n.º 11 9641,36€ 
482,09€ 

n.º 12 14792,25€ 
739,61€ 

n.º 13 3177,90€ 
158,90€ 

n.º 14 18640,56€ 
932,03€ 

n.º 15 29.737,94€ 
1486,90€ 

n.º 16 13.258,21€ 
662,91€ 

n.º 17 15.797,19€ 
789,86€ 

n.º 18 9.503,11€ 
475,16€ 

n.º 19 7.893,15€ 
394,66€ 

n.º 20 7.926,52€ 
396,33€ 

n.º 21 7.625,05€ 
381,25€ 

n.º 22 24.714,86€ 
1235,74€ 

n.º 23 29.696,49€ 
1484,82€ 

n.º 24 33.485,13€ 
1674,25€ 

n.º 25 5.557,95€ 
277,90€ 

Total 344.735,28€ 
17.236,76€ 

2. De acordo com o estipulado no n.º 2 do Artigo 353.º do Código dos 

Contratos Público, a dedução retida em cada Auto de Medição pode ser 

substituída por Garantia Bancária ou por Seguro-Caução, nos termos 

estabelecidos para a caução destinada a garantir o exato e pontual 

cumprimento das obrigações contratuais. ----------------------------- 

3. Considerando o referido, não se vê qualquer inconveniente no 

deferimento do pedido do adjudicatário. ----------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

fato enunciadas 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) Autorizar, de acordo com o n.º 2 do Artigo 353.º do Código do 

Contratos Públicos, a substituição dos valores retidos nos Autos de 

Medição no valor de 17.236,76€, (Dezassete mil, duzentos e trinta e 

seis euros e setenta e seis cêntimos), pela Garantia Bancária n.º 

44071, emitida pelo Bankinter S.A.- Sucursal em Portugal, em 22 de 

dezembro de 2020, no valor de 22.933,27€, apresentada em anexo; ----- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, remeter cópia 

à Divisão de Gestão Financeira, com a finalidade de reembolsar o 

adjudicatário no valor de 17.236,76€, respeitante aos valores retidos 

nos Autos de Medição; ----------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 26 de março de 2021 ----------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

Anexos: Garantia Bancária n.º 44071 --------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.03.26. – 

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 

2021.03.26. --------------------------------------------------------

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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1.10. IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ZONAS DE MEDIÇÃO E CONTROLO (ZMC) / 

PONTOS DE LEITURA E CAUDAL - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 03/DOP/2021 ------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, VIPECA OBRAS Y SERVICIOS S.L. / TEPMEC, CONSTRUÇÕES, 

LDA., no valor de 10.603,35 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------ 

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

2021.03.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 10.603,35 

(Dez mil, seiscentos e três euros e trinta e cinco cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.11. LOTEAMENTO COM ALVARÁ Nº 1/06 – FERNANDO DIAS - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 15/DOP/2021 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 15/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES E FOLHOS, LDA. – CONSTRUÇÃO CIVIL 

E OBRAS PÚBLICAS, no valor de 40.912,37 €, IVA não incluído, que se 

dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais.  

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

2021.03.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 40.912,37 

(Quarenta mil, novecentos e doze euros e trinta e sete cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.12. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 VIDAGO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

04/DOP/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 04/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., no valor de 

69.073,91 €, 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 

2021.03.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 69.073,91 

(Sessenta e nove mil e setenta e três euros e noventa e um cêntimo), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.13. OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUÍDAS NO PLANO DE 

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES – LOTE 2 - 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, Bcity – Manutenção Espaços Urbanos, Unipessoal, LDA., no 
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valor de 27.952,40 €, IVA não incluído, que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ------------ 

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

2021.03.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 27.952,40 

(Vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e dois euros e quarenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.14. REMODELAÇÃO / REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DO “CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” - 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, NORTEADOS, LDA., no valor de 4.441,95 €, 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 

2021.03.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 4.441,95 

(Quatro mil, quatrocentos e quarenta e um euros e noventa e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.15. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 - REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 22/DOP/2021 (ÁGUA) ------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 22/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 28.805,00  

€, IVA incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

2021.03.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 28.805,00 

(Vinte e oito mil, oitocentos e cinco euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

1.16. PAMUS 1.3 E 2.2 - LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 23/DOP/2021 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ---------------- 
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Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 23/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 21.423,36 

€, 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 

2021.03.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 21.423,36 

(Vinte e um mil, quatrocentos e vinte e três euros e trinta e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.17. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 - REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 24/DOP/2021 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 24/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 71.506,64 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2021.03.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 71.506,64 

(Setenta e um mil, quinhentos e seis euros e sessenta e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.18. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 32/DOP/2021 (TRABALHOS 

ELEGÍVEIS) --------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 32/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 108.904,00 

€, 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 

2021.03.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

108.904,00 (Cento e oito mil, novecentos e quatro euros), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.19. LARGO DO TERREIRO DE CAVALARIA – REMODELAÇÃO FUNCIONAL E 

PAISAGÍSTICA (PARU 5 – INTERVENÇÃO 2.5) E REQUALIFICAÇÃO DA AV. DOS 

ALIADOS (PAMUS 7) - AUTO DE REVISÃO de PREÇOS Nº 01/DOP/2021 -------- 
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Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão de Preços nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no 

valor de 3.128,25 €, 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 

2021.03.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 3.128,25 

(Três mil, cento e vinte e oito euros e vinte e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.20. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - 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, COSTA & CARREIRA, LDA., no valor de 258.029,73 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.03.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

258.029,73 (Duzentos e cinquenta e oito mil e vinte e nove euros e 

setenta e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --- 

 

 

1.21. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS – CASAS 

NOVAS E REDONDELO - AUTO DE REVISÃO de PREÇOS PROVISÓRIA Nº 01/DOP/2021  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão de Preços nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, CONTRUÇÕES QUATRO DE MAIO, Lda., no valor 

de 678,09 €, 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 

2021.03.25. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 678,09 

(Seiscentos e setenta e oito euros e nove cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------- 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 
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DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. EUNICE FÁTIMA. INFORMAÇÃO 

Nº163/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº163/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 29 de janeiro de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Eunice de Fátima, a solicitar o 

pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de água. ------- 

A 02 de fevereiro de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 17  de março de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº120/SIS - 2021, que a Srª Eunice de Fátima, 

demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de liquidar, o 

valor das faturas, em prestações.------------------------------------ 

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 124,64€.-------------------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Considerando que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€.----- 

Considerando que o valor da prestação é de 25€, o valor em causa 

corresponde a 6 prestações.------------------------------------------ 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a.Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 124,64€, em 6 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

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

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

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal, à Divisão de Ambiente.------------------------------------ 

Chaves, 22 de março de 2021.---------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.----------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

23.03.2021.   ------------------------------------------------------- 
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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. IVAN MICAEL PIRES CASTRO. 

INFORMAÇÃO Nº164/DA/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº164/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 15 de dezembro de 2020 um 

requerimento de um pedido em nome de Ivan Micael Pires Castro, a 

solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 16 de dezembro de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 16  de março de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº127/SIS - 2021, que a Sr. Ivan Micael Pires 

Castro, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar, o valor das faturas, em prestações.------------------------ 

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 211.89€.-------------------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Considerando que o valor da dívida é inferior a 250€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€.----- 

Considerando que o valor da prestação é de 25€, o valor em causa 

corresponde a 9 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 211.89€, em 9 

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, 22 de março de 2021.---------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.----------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 
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no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

23.03.2021.   ------------------------------------------------------- 

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. MARIA TERESA DOS SANTOS SILVA. 

INFORMAÇÃO Nº165/DA/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº165/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 28 de dezembro de 2020 um 

requerimento de um pedido em nome de Maria Teresa dos Santos Silva, a 

solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 29 de dezembro de 2020, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 27  de janeiro de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº21/SIS - 2021, que a Srª Maria Teresa dos Santos 

Silva, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar, o valor das faturas, em prestações.------------------------ 

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 483.73€.-------------------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Considerando o nº1 do artigo 166º do Regulamento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, e considerando que o valor é 

superior a 251€ e inferior a 500 €, a prestação mensal será de 50,00€, 

pelo que o faseamento do pagamento em 10 prestações dá cumprimento ao 

exigido.------------------------------------------------------------ 

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 483,73€, 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;------------------------------------------------------ 
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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, 22 de março de 2021.---------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.----------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 

23.03.2021.   ------------------------------------------------------- 

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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1. PEDIDO DE PLANO PRESTACIONAL - REQUERENTE: JOSÉ DA MOTA MAGALHAES 

- MORADA: RUA DO ALECRIM N. º 12, STA CRUZ TRINDADE, 5400-033 CHAVES 

– INFORMAÇÃO Nº 13/2021, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 

22/03/2021. -------------------------------------------------------- 

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 de plano 

prestacional para pagamento de avisos em atraso, referentes ao direito 

de ocupação do espaço de venda E9 do terrado da Feira Semanal de 

Chaves, formulado por José da Mota Magalhães. ---------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Nos termos do artigo 50.º do Regulamento de Exercício de 

Atividade de Comércio a Retalho Não Sedentária, pela ocupação dos 

espaços de venda são devidas as taxas constantes no Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas em vigor no Município de Chaves (RLCT), 

a pagar até ao dia 15 de cada mês, mediante as guias de pagamento 

emitidas para o efeito. --------------------------------------------  
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2.2. O incumprimento do dever de pagamento obriga à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n. º 4 do artigo 34.º do RLCT, e tem como consequência a extinção 

definitiva do direito de ocupação do respetivo espaço de venda no 

terrado da Feira Semanal de Chaves (n. º 4 do artigo 50.º do 

Regulamento de Exercício de Atividade de Comércio a Retalho não 

Sedentária). ------------------------------------------------------- 

2.3. Todavia, nos termos do artigo 16.º do Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas Municipais (RLCTM), compete à Câmara Municipal 

autorizar o pagamento em prestações, nos termos do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário e da Lei Geral Tributária (CPPT), 

desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito. -------- 

2.4. O referido pagamento em prestações pode ser autorizado, desde 

que se verifique que o requerente, pela sua situação económica, não 

pode solver a dívida de uma só vez, não devendo o número das prestações 

em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 

unidade de conta (102,00€) no momento da autorização, nos termos do 

disposto no n. º 5 do artigo 196.º do CPPT. ------------------------ 

3. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

3.1. Através do n/ ofício com a referência 39/DSC/2020, datado de 04 

de maio de 2020, foi comunicado ao requerente a existência, em conta 

corrente, de avisos por liquidar, relativos aos meses de maio de 2018 

a fevereiro de 2020, referentes ao direito de ocupação do espaço de 

venda E9 do terrado da Feira Semanal de Chaves, os quais perfaziam um 

total de 342,00€ (trezentos e quarenta e dois euros, ao que acrescem 

juros de mora vencidos. --------------------------------------------- 

4. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

4.1. O requerente, através do documento registado nos serviços de 

expediente geral desta Autarquia, sob o n. º 5625, vem solicitar o 

pagamento do montante em dívida em prestações, alegando que a sua 

“situação económica não permite pagar a sua totalidade”, apresentando 

para o efeito a última declaração de IRS referente ao ano 2019. ----- 

4.2. Consultado o programa de Feiras e Mercados constata-se que se 

encontram atualmente em dívida, 10 avisos de pagamento, que perfazem 

um total de 342,00€ (trezentos e quarenta e dois euros), ao que 

acrescem juros de mora vencidos. ------------------------------------ 

4.3. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) Da análise dos documentos apresentados comprova-se a 

insuficiência económica do requerente, nos termos da lei sobre o apoio 

judiciário, pelo que poderá vir a ser autorizado o pagamento em 3 

prestações, no valor de 114,00 € (cento e catorze euros), acrescendo 

os juros de mora, que continuam a vencer-se em relação à dívida 

exequenda incluída em cada prestação e até integral pagamento, de 

acordo com o disposto no n.º 8 do artigo 196.º do CPPT; ------------- 

(ii) Nos termos do n. º 4 do artigo 16.º do Regulamento de Cobrança e 

Liquidação de Taxas Municipais, o pagamento de cada prestação deverá 

ocorrer durante o mês a que esta corresponder até ao 8.º dia. ------- 

(iii) Contudo, a falta de pagamento de qualquer prestação implicará o 

vencimento imediato das seguintes, e a persistência da situação de 

incumprimento do dever de pagamento deverá conduzir à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n.º 4 do artigo 34.º do RLCT, e deverá ter como consequência a 

extinção definitiva do direito de ocupação do respetivo lugar de venda 

no terrado da Feira Semanal de Chaves. ------------------------------ 
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5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, estes serviços propõe a Chefe de Divisão da DAIRE que 

submeta à consideração da Senhora Vereador Eng.ª Paula Chaves, 

responsável pelo pelouro das feiras e mercados, a aprovação da presente 

informação e a adoção da seguinte estratégia procedimental: --------- 

(i) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no deferimento do pagamento dos avisos 

em atraso, em 3 prestações no valor de no valor de 114,00 € (cento e 

catorze euros), ao qual acrescem os juros de mora vencidos, conforme 

proposto no ponto 4.3. desta informação; --------------------------- 

(ii) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º, em conjugação com o artigo 122.º, ambos 

do CPA, do sentido da deliberação que vier a ser proferida sobre a 

matéria ora em apreciação, sendo para o efeito estabelecido o prazo 

de 10 dias para permitir ao mesmo vir a processo, por escrito, dizer 

o que se lhe oferecer sobre o mesmo, tudo isto nos termos do artigo 

121.º do CPA. Caso o interessado, no prazo anteriormente referido, não 

se manifestar considera-se aceite o plano de pagamentos proposto. -- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 23/03/2021----- 

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 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

a informação à consideração da Senhora Vereadora, Engª Paula Chaves, 

para aprovação da proposta e da estratégia procedimental preconizada 

na mesma. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 24/03/2021 --------–-- 

Concordo com o parecer técnico. 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. --------------------------------------------- 

 

 

2. PEDIDO DE PLANO PRESTACIONAL - REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA 

CARVALHO - MORADA: BAIRRO DA FELICIANA, ED. CASTROS, R/CH DTº. - STA 

MARIA MAIOR, 5400-240 CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 14/2021, DO TECNICO 

SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 22/03/2021. ---------------------------- 

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 de plano 

prestacional para pagamento de avisos em atraso, referentes ao direito 

de ocupação do espaço de venda D12 do terrado da Feira Semanal de 

Chaves, formulado por António Ferreira Carvalho. -------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Nos termos do artigo 50.ºdo Regulamento de Exercício de Atividade 

de Comércio a Retalho Não Sedentária, pela ocupação dos espaços de 

venda são devidas as taxas constantes no Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas em vigor no Município de Chaves (RLCT), a pagar até 

ao dia 15 de cada mês, mediante as guias de pagamento emitidas para o 

efeito. ------------------------------------------------------------ 
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2.2. O incumprimento do dever de pagamento obriga à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no N. º 4 do artigo 34.º do RLCT, e tem como consequência a extinção 

definitiva do direito de ocupação do respetivo espaço de venda no 

terrado da Feira Semanal de Chaves (n. º 4 do artigo 50.º do 

Regulamento de Exercício de Atividade de Comércio a Retalho não 

Sedentária). ------------------------------------------------------- 

2.3. Todavia, nos termos do artigo 16.º DO Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas Municipais (RLCTM), compete à Câmara Municipal 

autorizar o pagamento em prestações, nos termos do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário e da Lei Geral Tributária (CPPT), 

desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito. -------- 

2.4. O referido pagamento em prestações pode ser autorizado, desde 

que se verifique que o requerente, pela sua situação económica, não 

pode solver a dívida de uma só vez, não devendo o número das prestações 

em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 

unidade de conta (102,00€) no momento da autorização, nos termos do 

disposto no N. º 5 do artigo 196.º do CPPT. ------------------------ 

3. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

3.1. Através do n/ ofício com a referência 29/DSC/2020, datado de 04 

de maio de 2020, foi comunicado ao requerente a existência, em conta 

corrente, de avisos por liquidar, relativos aos meses de março de 2018 

a fevereiro de 2020, referentes ao direito de ocupação do espaço de 

venda D12 do terrado da Feira Semanal de Chaves, os quais perfaziam 

um total de 818,60€ (oitocentos e dezoito euros e sessenta cêntimos), 

ao que acrescem juros de mora vencidos. ----------------------------- 

4. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

4.1. O requerente, através do documento registado nos serviços de 

expediente geral desta Autarquia, sob o N. º 5288, vem solicitar o 

pagamento do montante em dívida em prestações, alegando que a sua 

“situação económica não permite pagar a sua totalidade”, apresentando 

para o efeito a última declaração de IRS referente ao ano 2019. ----- 

4.2. Consultado o programa de Feiras e Mercados constata-se que se 

encontram atualmente em dívida, 24 avisos de pagamento, que perfazem 

um total de 818,60€ (oitocentos e dezoito euros e sessenta cêntimos), 

ao que acrescem juros de mora vencidos. ----------------------------- 

4.3. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) Da análise dos documentos apresentados comprova-se a 

insuficiência económica do requerente, nos termos da lei sobre o apoio 

judiciário, pelo que poderá vir a ser autorizado o pagamento em 6 

prestações, no valor de 136,43 € (cento e trinta e seis euros e 

quarenta e três cêntimos), acrescendo os juros de mora, que continuam 

a vencer-se em relação à dívida exequenda incluída em cada prestação 

e até integral pagamento, de acordo com o disposto no n.º 8 do artigo 

196.º do CPPT; ------------------------------------------------------ 

(ii) Nos termos do n. º 4 do artigo 16.º do Regulamento de Cobrança e 

Liquidação de Taxas Municipais, o pagamento de cada prestação deverá 

ocorrer durante o mês a que esta corresponder até ao 8.º dia. ------- 

(iii) Contudo, a falta de pagamento de qualquer prestação implicará o 

vencimento imediato das seguintes, e a persistência da situação de 

incumprimento do dever de pagamento deverá conduzir à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n.º 4 do artigo 34.º do RLCT, e deverá ter como consequência a 
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extinção definitiva do direito de ocupação do respetivo lugar de venda 

no terrado da Feira Semanal de Chaves. ------------------------------ 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, estes serviços propõe a Chefe de Divisão da DAIRE que 

submeta à consideração da Senhora Vereador Eng.ª Paula Chaves, 

responsável pelo pelouro das feiras e mercados, a aprovação da presente 

informação e a adoção da seguinte estratégia procedimental: -------- 

(i) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no deferimento do pagamento dos avisos 

em atraso, em 6 prestações, ao qual acrescem os juros de mora vencidos, 

conforme proposto no ponto 4.3. desta informação; ------------------ 

(ii) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º, em conjugação com o artigo 122.º, ambos 

do CPA, do sentido da deliberação que vier a ser proferida sobre a 

matéria ora em apreciação, sendo para o efeito estabelecido o prazo 

de 10 dias para permitir ao mesmo vir a processo, por escrito, dizer 

o que se lhe oferecer sobre o mesmo, tudo isto nos termos do artigo 

121.º do CPA. Caso o interessado, no prazo anteriormente referido, não 

se manifestar considera-se aceite o plano de pagamentos proposto. -- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 23/03/2021----- 

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 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

a informação à consideração da Senhora Vereadora, Engª Paula Chaves, 

para aprovação da proposta e da estratégia procedimental preconizada 

na mesma. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 24/03/2021 --------–-- 

Concordo com o parecer técnico, proceda-se em conformidade com o 

proposto. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PEDIDO DE PLANO PRESTACIONAL - REQUERENTE: ALFREDO JOSÉ DA COSTA 

CARVALHO - MORADA: RUA DA FELICIANA, ED. FELICIANA, BL C, R/CH ESQ.- 

SANTA MARIA MAIOR, 5400-240 CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 15/2021, DO TECNICO 

SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 22/03/2021. ---------------------------- 

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 de plano 

prestacional para pagamento de avisos em atraso, referentes ao direito 

de ocupação do espaço de venda E1 do terrado da Feira Semanal de 

Chaves, formulado por Alfredo José da Costa Carvalho. --------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Nos termos do artigo 50.ºdo Regulamento de Exercício de Atividade 

de Comércio a Retalho Não Sedentária, pela ocupação dos espaços de 

venda são devidas as taxas constantes no Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas em vigor no Município de Chaves (RLCT), a pagar até 

ao dia 15 de cada mês, mediante as guias de pagamento emitidas para o 

efeito. ------------------------------------------------------------ 
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2.2. O incumprimento do dever de pagamento obriga à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n. º 4 do artigo 34.º do RLCT, e tem como consequência a extinção 

definitiva do direito de ocupação do respetivo espaço de venda no 

terrado da Feira Semanal de Chaves (n. º 4 do artigo 50.º do 

Regulamento de Exercício de Atividade de Comércio a Retalho não 

Sedentária). ------------------------------------------------------- 

2.3. Todavia, nos termos do artigo 16.ºdo Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais (RLCTM), compete à Câmara Municipal 

autorizar o pagamento em prestações, nos termos do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário e da Lei Geral Tributária (CPPT), 

desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito. --------- 

2.4. O referido pagamento em prestações pode ser autorizado, desde 

que se verifique que o requerente, pela sua situação económica, não 

pode solver a dívida de uma só vez, não devendo o número das prestações 

em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 

unidade de conta (102,00€) no momento da autorização, nos termos do 

disposto no n. º 5 do artigo 196.º do CPPT. ------------------------ 

3. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

3.1. Através do n/ ofício com a referência 26/DSC/2020, datado de 04 

de maio de 2020, foi comunicado ao requerente a existência, em conta 

corrente, de avisos por liquidar, relativos aos meses de setembro de 

2018 a fevereiro de 2020, referentes ao direito de ocupação do espaço 

de venda E1 do terrado da Feira Semanal de Chaves, os quais perfaziam 

um total de 452,60€ (quatrocentos e cinquenta e dois euros e sessenta 

cêntimos), ao que acrescem juros de mora vencidos. ------------------ 

4. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

4.1. O requerente, através do documento registado nos serviços de 

expediente geral desta Autarquia, sob o n. º 5289, vem solicitar o 

pagamento do montante em dívida em prestações, alegando que a sua 

“situação económica não permite pagar a sua totalidade”, apresentando 

para o efeito certidão emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira 

em como encontra-se dispensado de apresentação de declaração de 

rendimentos. ------------------------------------------------------- 

4.2. Consultado o programa de Feiras e Mercados constata-se que se 

encontram atualmente em dívida, 18 avisos de pagamento, que perfazem 

um total de 452,60€ (quatrocentos e cinquenta e dois euros e sessenta 

cêntimos), ao que acrescem juros de mora vencidos. ------------------ 

4.3. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) Da análise dos documentos apresentados comprova-se a 

insuficiência económica do requerente, nos termos da lei sobre o apoio 

judiciário, pelo que poderá vir a ser autorizado o pagamento em 4 

prestações, no valor de 113,15 € (cento e treze euros e quinze 

cêntimos), acrescendo os juros de mora, que continuam a vencer-se em 

relação à dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral 

pagamento, de acordo com o disposto no n. º 8 do artigo 196.º do CPPT;  

(ii) Nos termos do n. º 4 do artigo 16.º do Regulamento de Cobrança e 

Liquidação de Taxas Municipais, o pagamento de cada prestação deverá 

ocorrer durante o mês a que esta corresponder até ao 8.º dia. ------- 

(iii) Contudo, a falta de pagamento de qualquer prestação implicará o 

vencimento imediato das seguintes, e a persistência da situação de 

incumprimento do dever de pagamento deverá conduzir à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n.º 4 do artigo 34.º do RLCT, e deverá ter como consequência a 
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extinção definitiva do direito de ocupação do respetivo lugar de venda 

no terrado da Feira Semanal de Chaves. ------------------------------ 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, estes serviços propõe a Chefe de Divisão da DAIRE que 

submeta à consideração da Senhora Vereador Eng.ª Paula Chaves, 

responsável pelo pelouro das feiras e mercados, a aprovação da presente 

informação e a adoção da seguinte estratégia procedimental: --------- 

(i) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no deferimento do pagamento dos avisos 

em atraso, em 4 prestações no valor de 113,15 € (cento e treze euros 

e quinze cêntimos), ao qual acrescem os juros de mora vencidos, 

conforme proposto no ponto 4.3. desta informação; ------------------ 

(ii) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º, em conjugação com o artigo 122.º, ambos 

do CPA, do sentido da deliberação que vier a ser proferida sobre a 

matéria ora em apreciação, sendo para o efeito estabelecido o prazo 

de 10 dias para permitir ao mesmo vir a processo, por escrito, dizer 

o que se lhe oferecer sobre o mesmo, tudo isto nos termos do artigo 

121.º do CPA. Caso o interessado, no prazo anteriormente referido, não 

se manifestar considera-se aceite o plano de pagamentos proposto. --- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 23/03/2021----- 

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 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

a informação à consideração da Senhora Vereadora, Engª Paula Chaves, 

para aprovação da proposta e da estratégia procedimental preconizada 

na mesma. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 24/03/2021 --------–-- 

Concordo com o parecer técnico, 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. PEDIDO DE PLANO PRESTACIONAL - REQUERENTE: DANIEL SANTOS REIS - 

MORADA: BAIRRO DOS AREGOS, RUA DO PARAISO, VIVENDA REIS, Nº.24.- SANTA 

MARIA MAIOR, 5400-428 CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 16/2021, DO TECNICO 

SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 23/03/2021. ---------------------------- 

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 de plano 

prestacional para pagamento de avisos em atraso, referentes ao direito 

de ocupação do espaço de venda E52 do terrado da Feira Semanal de 

Chaves, formulado por Daniel Santos Reis. --------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Nos termos do artigo 50.ºdo Regulamento de Exercício de Atividade 

de Comércio a Retalho Não Sedentária, pela ocupação dos espaços de 

venda são devidas as taxas constantes no Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas em vigor no Município de Chaves (RLCT), a pagar até 
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ao dia 15 de cada mês, mediante as guias de pagamento emitidas para o 

efeito. ------------------------------------------------------------ 

2.2. O incumprimento do dever de pagamento obriga à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n. º 4 do artigo 34.º do RLCT, e tem como consequência a extinção 

definitiva do direito de ocupação do respetivo espaço de venda no 

terrado da Feira Semanal de Chaves (n. º 4 do artigo 50.º do 

Regulamento de Exercício de Atividade de Comércio a Retalho não 

Sedentária). ------------------------------------------------------- 

2.3. Todavia, nos termos do artigo 16.ºdo Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais (RLCTM), compete à Câmara Municipal 

autorizar o pagamento em prestações, nos termos do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário e da Lei Geral Tributária (CPPT), 

desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito. -------- 

2.4. O referido pagamento em prestações pode ser autorizado, desde 

que se verifique que o requerente, pela sua situação económica, não 

pode solver a dívida de uma só vez, não devendo o número das prestações 

em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 

unidade de conta (102,00€) no momento da autorização, nos termos do 

disposto no n. º 5 do artigo 196.º do CPPT. ------------------------ 

3. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

3.1. Através do n/ ofício com a referência 33/DSC/2020, datado de 04 

de maio de 2020, foi comunicado ao requerente a existência, em conta 

corrente, de avisos por liquidar, relativos aos meses de março 2019 a 

fevereiro de 2020, referentes ao direito de ocupação do espaço de 

venda E52 do terrado da Feira Semanal de Chaves, os quais perfaziam 

um total de 482,40€ (quatrocentos e oitenta e dois euros e quarenta 

cêntimos), ao que acrescem juros de mora vencidos. ----------------- 

4. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

4.1. O requerente, através do documento registado nos serviços de 

expediente geral desta Autarquia, sob o n. º 3431, vem solicitar o 

pagamento do montante em dívida em prestações, alegando que a sua 

“situação económica não permite pagar a sua totalidade”, apresentando 

para o efeito a última declaração de IRS referente ao ano 2019. ---- 

4.2. Consultado o programa de Feiras e Mercados constata-se que se 

encontram atualmente em dívida, 12 avisos de pagamento, que perfazem 

um total de 482,40€ (quatrocentos e oitenta e dois euros e quarenta 

cêntimos), ao que acrescem juros de mora vencidos. ----------------- 

4.3. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) Da análise dos documentos apresentados comprova-se a 

insuficiência económica do requerente, nos termos da lei sobre o apoio 

judiciário, pelo que poderá vir a ser autorizado o pagamento em 4 

prestações, no valor de 120,60 € (cento e vinte euros e sessenta 

cêntimos), acrescendo os juros de mora, que continuam a vencer-se em 

relação à dívida exequenda incluída em cada prestação e até integral 

pagamento, de acordo com o disposto no n. º 8 do artigo 196.º do CPPT;  

(ii) Nos termos do n. º 4 do artigo 16.º do Regulamento de Cobrança e 

Liquidação de Taxas Municipais, o pagamento de cada prestação deverá 

ocorrer durante o mês a que esta corresponder até ao 8.º dia. ------- 

(iii) Contudo, a falta de pagamento de qualquer prestação implicará o 

vencimento imediato das seguintes, e a persistência da situação de 

incumprimento do dever de pagamento deverá conduzir à extração das 

respetivas certidões de dívida para efeitos de execução fiscal, em 

vista à cobrança coerciva dos valores em falta, ao abrigo do disposto 

no n. º 4 do artigo 34.º do RLCT. ----------------------------------- 
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5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, estes serviços propõe a Chefe de Divisão da DAIRE que 

submeta à consideração da Senhora Vereador Eng.ª Paula Chaves, 

responsável pelo pelouro das feiras e mercados, a aprovação da presente 

informação e a adoção da seguinte estratégia procedimental: -------- 

(i) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no deferimento do pagamento dos avisos 

em atraso, em 4 prestações no valor de 120,60 € (cento e vinte euros 

e sessenta cêntimos), ao qual acrescem os juros de mora vencidos, 

conforme proposto no ponto 4.3. desta informação; ------------------- 

(ii) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º, em conjugação com o artigo 122.º, ambos 

do CPA, do sentido da deliberação que vier a ser proferida sobre a 

matéria ora em apreciação, sendo para o efeito estabelecido o prazo 

de 10 dias para permitir ao mesmo vir a processo, por escrito, dizer 

o que se lhe oferecer sobre o mesmo, tudo isto nos termos do artigo 

121.º do CPA. Caso o interessado, no prazo anteriormente referido, não 

se manifestar considera-se aceite o plano de pagamentos proposto. -- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 23/03/2021----- 

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 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

a informação à consideração da Senhora Vereadora, Engª Paula Chaves, 

para aprovação da proposta e da estratégia procedimental preconizada 

na mesma. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 24/03/2021 --------–-- 

Concordo com o parecer técnico, 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. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DA 

LOJA Nº. 45 DO MERCADO MUNICIPAL DE CHAVES, NOS TERMOS DEFINIDOS NO 

Nº.6 DO ARTIGO 18º DO REGULAMENTO DOS MERCADOS MUNICIPAIS DO CONCELHO 

DE CHAVES - REQUERENTE: SONIA MARIA PETADA ROUCEIRO - MORADA: RUA 

MONSENHOR SILVINO DE NOBREGA, BL. T, R/C DTº- VILAR DE NANTES, 5400-

580 CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 17/2021, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE 

SIMÃO DE 25/03/2021. ------------------------------------------------  

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 

pela requerente, Sónia Maria Petada Rouceiro, no pretérito dia 25 de 

janeiro, com o número de expediente geral n.º 1068, relacionado com a 

manifestação de interesse na atribuição do direito de ocupação da loja 

n.º 45 (interior) do Mercado Municipal de Chaves para o mesmo tipo de 

comércio, já exercido pela requerente, na loja n.º 9 (exterior) do 

Mercado Municipal de Chaves (comércio a retalho de produtos 

alimentares CAE-47112). -------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 
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2.1. Os lugares de venda (lojas) do Mercado Municipal de Chaves só 

podem ser ocupados e explorados pela pessoa, singular ou coletiva, 

beneficiária de adjudicação pela Câmara Municipal do direito de 

ocupação (cf. n. º 1 do artigo 6.º do Regulamento dos Mercados 

Municipais do Concelho de Chaves - RMM). --------------------------- 

2.2. Estes lugares serão sempre atribuídos a título precário, pessoal 

e oneroso, sendo a atribuição condicionada aos termos do citado 

regulamento e demais disposições legais aplicáveis (cf. n. º 1 do 

artigo 16.º do RMM). ----------------------------------------------- 

2.3. A atribuição do direito de ocupação das lojas e bancas é feita 

mediante arrematação, em hasta pública e licitação verbal, ou outro 

procedimento jurídico que confira transparência ao ato de adjudicação 

de tal direito (cf. n. º 1 do artigo 18.º do RMM). ----------------- 

2.4. No entanto, a atribuição do direito de ocupação das lojas do 

Mercado Municipal de Chaves que não foram arrematadas em hasta pública 

realizada há menos de seis meses, e que durante este período não 

motivaram o interesse de mais do que um candidato, podem ser objeto 

de adjudicação direta, pelo valor definido e aprovado pela Câmara 

Municipal de Chaves para o efeito (cf. o n. º 6 do artigo 18.º RMM) 

no âmbito do processo da referida hasta pública. ------------------- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. O pedido formulado consubstancia o interesse da atribuição do 

direito de ocupação da loja n. º 45 do Mercado Municipal de Chaves, 

por adjudicação direta, tendo esclarecido a requerente, através de 

contacto telefónico efetuado no dia 23/02/2021, que pretende proceder 

à abertura entre as duas lojas, beneficiando do aumento da área 

necessário ao crescimento do seu negócio. --------------------------- 

3.2. Considerando que o Executivo Camarário, em sua reunião ordinária 

realizada no pretérito dia 20 de julho de 2020, deliberou, por 

unanimidade, autorizar a abertura do procedimento de hasta pública por 

licitação verbal para a atribuição do direito de ocupação de treze 

lojas do Mercado Municipal de Chaves, de acordo com o Programa de 

Procedimento Público apresentado, que veio a ser realizado no dia 25 

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

3.3. Considerando que da referida hasta pública foi declarado deserto 

o processo referente à loja n. º 45, que se encontra assim vaga. ---- 

3.4. Considerando que tendo sido realizada a hasta pública há menos 

de seis meses (data de entrada do requerimento 25.01.2021), e que 

durante este período não motivou o interesse de mais do que um 

candidato, pode ser objeto de adjudicação direta, pelo valor definido 

e aprovado pela Câmara Municipal de Chaves para o efeito, mais 

concretamente 100,00€ (cem euros). --------------------------------- 

3.5. Considerando que a requerente é já titular do direito de ocupação 

da loja n. º 9 (exterior), e que nos termos do n. º 3 do artigo 16.º 

do Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho de Chaves, cada 

pessoa pode ser titular, no máximo, de dois lugares de venda. ------- 

3.6. Considerando que as obras e benfeitorias efetuadas nos termos 

dos números anteriores ficarão propriedade da Câmara Municipal, sem 

qualquer direito a indemnização ou retenção (cf. n. º 3 do artigo 

13.º). ------------------------------------------------------------- 

3.7. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: -------------------------------- 

(i) O pedido reúne os pressupostos necessários para acolher a 

solicitação de atribuição do direito de ocupação da loja n. º 45 do 

Mercado Municipal de Chaves para o comércio a retalho de produtos 

alimentares, pelo valor definido e aprovado pela Câmara Municipal de 

Chaves na anterior hasta pública, mais concretamente 100,00€ (cem 
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euros), bem como a liquidação de uma taxa mensal, no valor de 34,53€ 

(trinta e quatro euros e cinquenta e três cêntimos). ---------------- 

(ii) A nova titular, caso se venha a deferir a pretensão, poderá unir 

as duas lojas, através da demolição da parede, com a salvaguarda que, 

findo o direito de ocupação, as lojas deverão ser entregues ao 

Município de Chaves, conforme se encontravam originalmente. --------- 

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 da pretensão; 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

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 do direito de adjudicação direta da loja n. º 

45, do Mercado Municipal de Chaves, com a salvaguarda prevista no 

ponto 3.5 da presente informação; ---------------------------------- 

4.3. Por último, deverá ser atualizada a informação de cadastro da 

loja n. º 45, 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 26/03/2021----- 

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 

competente para tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se 

a informação à consideração da Senhora Vereadora, Engª Paula Chaves, 

para aprovação da proposta e da estratégia procedimental preconizada 

na mesma. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 26/03/2021 --------–-- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

6. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE OCUPAÇÃO DA LOJA N. º 46, DO MERCADO 

MUNICIPAL DE CHAVES, NOS TERMOS DEFINIDOS NO N. º 6 DO ARTIGO 18.º DO 

REGULAMENTO DOS MERCADOS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE CHAVES - 

REQUERENTE: ANA NAZARÉ DOS SANTOS TEIXEIRA - MORADA: RUA LOURENÇO 

PIRES Nº. 26 – SANTA CRUZ TRINDADE, 5400-358 CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 

18/2021, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 25/03/2021. -------- 

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 

pela requerente, Ana Nazaré dos Santos Teixeira, no pretérito dia 28 

de janeiro, com o número de expediente geral 1239, relacionado com a 

manifestação de interesse na adjudicação da loja n.º 46 no Mercado 

Municipal de Chaves para a produção artesanal de materiais têxteis, 

recorrendo à técnica do ponto de cruz, ponto de arraiolos e outros, 

bem como à produção de todo o tipo de bijuteria e objetos artesanais, 

tais como fios, pulseiras e terços de cariz religioso. ------------- 
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2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1.  O Executivo Camarário, em sua reunião ordinária realizada no 

pretérito dia 20 de julho de 2020, deliberou, por unanimidade, 

autorizar a abertura do procedimento de hasta pública por licitação 

verbal para a atribuição do direito de ocupação de treze lojas do 

Mercado Municipal de Chaves, de acordo com o Programa de Procedimento 

Público apresentado, cujo aviso publicita dor veio a ser devidamente 

divulgado no dia 21 de julho de 2020. ------------------------------ 

2.2. Da referida hasta pública realizada no pretérito dia 25 de agosto 

de 2020 foram declarados desertos os processos referentes às lojas N. 

º 35, 38, 45, 49 e 50, que não tiveram quaisquer candidatos, bem como 

os processos das lojas n. º 46 e 51, por desistência dos concorrentes, 

ficando assim todas estas lojas vagas. ------------------------------ 

2.3. Nos termos do N. º 6 do artigo 18.º do Regulamento dos Mercados 

Municipais do concelho de Chaves, em vigor, as lojas que não foram 

arrematadas em hasta pública realizada há menos de seis meses, e que 

durante este período não motivaram o interesse de mais do que um 

candidato, podem ser objeto de adjudicação direta, pelo valor definido 

e aprovado pela Câmara Municipal de Chaves para o efeito. ----------- 

2.4. Conforme definido no N. º 1 do artigo 4.º do Regulamento dos 

Mercados Municipais do concelho de Chaves os Mercados Municipais 

destinam-se fundamentalmente ao abastecimento das populações e 

escoamento da pequena produção agrícola através da realização de 

atividades de comércio a retalho de produtos alimentares, 

predominantemente os mais perecíveis. -------------------------------  

2.5. Todavia, quando o julgar conveniente, a Câmara poderá autorizar 

a venda acidental, temporária ou contínua, de outros produtos ou 

artigos de consumo diário generalizado, sem prejuízo de poder ser 

autorizado o comércio de outros bens e a realização de atividades 

complementares de prestação de serviços, consideradas pela Câmara 

compatíveis e relevantes para o interesse público (cf. N. º 2 do artigo 

4.º do Regulamento dos Mercados Municipais do concelho de Chaves). -- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. O pedido formulado consubstancia a manifestação de interesse na 

ocupação da loja N. º 46 do Mercado Municipal de Chaves, por 

adjudicação direta, nos termos do n. º 6 do artigo 18.º do Regulamento 

dos Mercados Municipais do concelho de Chaves. --------------------- 

3.2. A requerente refere que o desenvolvimento da atividade tem como 

principal propósito contribuir para a desejada dinamização e 

requalificação do Mercado Municipal de Chaves, dando mais vida a este 

espaço de referência da cidade e incutir no mesmo, o conceito de 

artesanato vintage, características das peças que produz. ---------- 

3.3. Em sede de audiência prévia, realizada no pretérito dia 25 de 

fevereiro, por convocatória dos serviços, a requerente veio prestar 

mais esclarecimentos sobre a atividade que pretende realizar, e que 

inclui, para além da produção artesanal de materiais têxteis, 

bijuterias e objetos artesanais, a dinamização de pequenos ateliers 

destas atividades, juntando pequenos grupos numa partilha de 

experiências e novas aprendizagens (Auto de Diligência anexo ao 

processo). --------------------------------------------------------- 

3.4. Considerando que o artesanato viabiliza o resgate e a valorização 

da identidade de cada povo, materializa e divulga as características 

de nossa cultura e possibilita o incremento da economia local. ------ 

3.5. Considerando que em relação à sustentabilidade, a atividade 

artesanal promove muito além do material utilizado como elemento na 

produção das peças, que pode advir de reuso e reciclagem de produtos 

pós-consumo, a inclusão social pelo seu aspeto económico e cultural. 
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3.6. Considerando que é essencial a promoção dos recursos naturais 

através da oferta turística local, não podendo os mercados municipais 

ficar de fora dos roteiros de viagem, por serem ótimas opções para 

quem quer comprar artigos que contam muito da cultura local, mostra-

se essencial a dinamização destes espaços com atividades 

demonstrativas das raízes da região. ------------------------------- 

3.7. Em suma, consideram estes serviços que na sua essência, para além 

de se mostrar fundamental no abastecimento das populações e escoamento 

da pequena produção agrícola, o Mercado Municipal de Chaves pode 

devolver às tradições gastronómicas e artesanais o seu lugar na 

comunidade e pode constituir-se como um meio promocional turístico 

global da região, estabelecendo-se como um importante instrumento de 

promoção e valorização das artes e ofícios da região. --------------   

3.8. Assim, tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, 

estes serviços emitem o seguinte parecer: -------------------------- 

(i) Pelas razões expostas, considera-se existirem razões para 

considerar compatível e relevante para o interesse público, a 

autorização do exercício de atividades de cariz artesanal, no Mercado 

Municipal de Chaves; ----------------------------------------------- 

(ii) A presente comunicação de manifestação de interesse deu entrada 

dentro do prazo previsto no N. º 6 do artigo 18.º do Regulamento dos 

Mercados Municipais do concelho de Chaves, 28.01.2021, não tendo 

motivado o interesse de mais do que um candidato, pelo que pode ser 

objeto de adjudicação direta; ---------------------------------------   

(iii) Caso venha a ser autorizada, a adjudicação do direito de ocupação 

da loja N. º 46 obrigará à liquidação do valor definido na anterior 

hasta pública como base de licitação, 100,00€ (cem euros), bem como a 

liquidação de uma taxa mensal, no valor de 74,10€ (setenta e quatro 

euros e dez cêntimos). --------------------------------------------- 

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 da pretensão, 

pelas razões expostas no ponto 3.8. da presente informação; -------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão que vier a 

ser proferida sobre a matéria ora em apreciação, consubstanciada no 

deferimento do pedido de atribuição do direito de ocupação da loja N. 

º 46 do Mercado Municipal de Chaves, por adjudicação direta; ------- 

4.3. Por último, deverá ser atualizada a informação de cadastro da 

loja n. º 46 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 26/03/2021----- 

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 Vereadora, Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho, nos termos formalizados. ------------------ 
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3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114º. Do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras. ------------------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 26/03/2021 --------–-- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

7. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE OCUPAÇÃO DA LOJA N. º 51, DO MERCADO 

MUNICIPAL DE CHAVES, NOS TERMOS DEFINIDOS NO N. º 6 DO ARTIGO 18.º DO 

REGULAMENTO DOS MERCADOS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE CHAVES - 

REQUERENTE: ALFREDO JOSE FERNANDES ESPIRITO SANTO - MORADA: RUA 

CAPITÃO SOUSA DIAS, LOTE Nº.18, 2º ESQUERDO – SANTA MARIA MAIOR, 5400-

520 CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 19/2021, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE 

SIMÃO DE 25/03/2021. ------------------------------------------------ 

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 

pelo requerente, Alfredo José Fernandes Espírito Santo, no pretérito 

dia 27 de janeiro, com o número de expediente geral 1184, relacionado 

com a manifestação de interesse na adjudicação da loja n.º 51 no 

Mercado Municipal de Chaves para o restauro de móveis e pinturas 

antigas, atividades relacionadas com artesanato local, nomeadamente 

pintura do barro de Vilar de Nantes, bem como caricaturas, retratos a 

carvão e pintura a óleo. -------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1.  O Executivo Camarário, em sua reunião ordinária realizada no 

pretérito dia 20 de julho de 2020, deliberou, por unanimidade, 

autorizar a abertura do procedimento de hasta pública por licitação 

verbal para a atribuição do direito de ocupação de treze lojas do 

Mercado Municipal de Chaves, de acordo com o Programa de Procedimento 

Público apresentado, cujo aviso publicita dor veio a ser devidamente 

divulgado no dia 21 de julho de 2020. ------------------------------- 

2.2. Da referida hasta pública foram declarados desertos os processos 

referentes às lojas N. º 35, 38, 45, 49 e 50, que não tiveram quaisquer 

candidatos, bem como os processos das lojas n. º 46 e 51, por 

desistência dos concorrentes, ficando assim todas estas lojas vagas. 

2.3. Nos termos do N. º 6 do artigo 18.º do Regulamento dos Mercados 

Municipais do concelho de Chaves, em vigor, as lojas que não foram 

arrematadas em hasta pública realizada há menos de seis meses, e que 

durante este período não motivaram o interesse de mais do que um 

candidato, podem ser objeto de adjudicação direta, pelo valor definido 

e aprovado pela Câmara Municipal de Chaves para o efeito. ----------- 

2.4. Conforme definido no N. º 1 do artigo 4.º do Regulamento dos 

Mercados Municipais do concelho de Chaves os Mercados Municipais 

destinam-se fundamentalmente ao abastecimento das populações e 

escoamento da pequena produção agrícola através da realização de 

atividades de comércio a retalho de produtos alimentares, 

predominantemente os mais perecíveis. ------------------------------ 

2.5. Todavia, quando o julgar conveniente, a Câmara poderá autorizar 

a venda acidental, temporária ou contínua, de outros produtos ou 

artigos de consumo diário generalizado, sem prejuízo de poder ser 
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autorizado o comércio de outros bens e a realização de atividades 

complementares de prestação de serviços, consideradas pela Câmara 

compatíveis e relevantes para o interesse público (cf. N. º 2 do artigo 

4.º do Regulamento dos Mercados Municipais do concelho de Chaves). -- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. O pedido formulado consubstancia a manifestação de interesse na 

ocupação da loja N. º 51 do Mercado Municipal de Chaves, por 

adjudicação direta, nos termos do n. º 6 do artigo 18.º do Regulamento 

dos Mercados Municipais do concelho de Chaves. ---------------------- 

3.2. O requerente refere o Mercado Municipal como símbolo da cidade e 

das tradições, lugar importante para a socialização e satisfação das 

necessidades de consumo. Com a atividade a que se propõe pretende 

promover as tradições locais e fomentar a diversificação dos 

consumidores, com um atendimento qualificado e personalizado. ------- 

3.3. A referida atividade, segundo o requerente permitirá o aumento 

da oferta turística, através dos produtos que serão produzidos, 

restaurados, o que vai contribuir para a dinamização do Mercado 

Municipal de Chaves, tornando este, num foco de atração para os 

munícipes e visitantes do concelho. -------------------------------- 

3.4. Em sede de audiência prévia, realizada no pretérito dia 25 de 

fevereiro, por convocatória dos serviços, o requerente veio prestar 

mais esclarecimentos sobre a atividade que pretende realizar, e que 

inclui, a criação de um atelier oficina que, para além de possibilitar 

a realização das atividades previamente descritas, permitirá dinamizar 

um espaço vocacionado para a promoção e produção de atividades 

artísticas e das artes plásticas. (Auto de Diligência anexo ao 

processo). --------------------------------------------------------- 

3.5. Considerando que o artesanato e a promoção das artes e ofícios 

antigos viabilizam o resgate e a valorização da identidade de cada 

povo, materializa e divulga as características de nossa cultura e 

possibilita o incremento da economia local. ------------------------ 

3.6. Considerando que em relação à sustentabilidade, a atividade 

artesanal promove muito além do material utilizado como elemento na 

produção das peças, que pode advir de reuso e reciclagem de produtos 

pós-consumo, a inclusão social pelo seu aspeto económico e cultural. 

3.7. Considerando que é essencial a promoção dos recursos naturais 

através da oferta turística local, não podendo os mercados municipais 

ficar de fora dos roteiros de viagem, por serem ótimas opções para 

quem quer comprar artigos que contam muito da cultura local, mostra-

se essencial a dinamização destes espaços com atividades 

demonstrativas das raízes da região. -------------------------------- 

3.8. Em suma, consideram estes serviços que na sua essência, para além 

de se mostrar fundamental no abastecimento das populações e escoamento 

da pequena produção agrícola, o Mercado Municipal de Chaves pode 

devolver às tradições gastronómicas e artesanais o seu lugar na 

comunidade e pode constituir-se como um meio promocional turístico 

global da região, estabelecendo-se como um importante instrumento de 

promoção e valorização das artes e ofícios da região. ---------------   

3.9. Assim, tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, 

estes serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------- 

(i) Pelas razões expostas, considera-se existirem razões para 

considerar compatível e relevante para o interesse público, a 

autorização do exercício de atividades de cariz artesanal e artístico, 

no Mercado Municipal de Chaves; ------------------------------------ 

(ii) A presente comunicação de manifestação de interesse deu entrada 

dentro do prazo previsto no N. º 6 do artigo 18.º do Regulamento dos 

Mercados Municipais do concelho de Chaves, 28.01.2021, não tendo 
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motivado o interesse de mais do que um candidato, pelo que pode ser 

objeto de adjudicação direta; --------------------------------------   

(iii) Caso venha a ser autorizada, a adjudicação do direito de ocupação 

da loja n. º 51 obrigará à liquidação do valor definido na anterior 

hasta pública como base de licitação, 100,00€ (cem euros), bem como a 

liquidação de uma taxa mensal, no valor de 74,10€ (setenta e quatro 

euros e dez cêntimos). --------------------------------------------- 

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 da pretensão, 

pelas razões expostas no ponto 3.8. da presente informação; --------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão que vier a 

ser proferida sobre a matéria ora em apreciação, consubstanciada no 

deferimento do pedido de atribuição do direito de ocupação da loja N. 

º 51 do Mercado Municipal de Chaves, por adjudicação direta; ------- 

4.3. Por último, deverá ser atualizada a informação de cadastro da 

loja n. º 51 do Mercado Municipal de Chaves, no respetivo programa de 

gestão de Feiras e Mercados. --------------------------------------- 

À consideração da Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 29/03/2021----- 

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 Vereadora, Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho, 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 114º. Do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras. ------------------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 29/03/2021 --------–-- 

Concordo com o parecer técnico, proceda-se em conformidade com o 

proposto. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

8. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE OCUPAÇÃO DA LOJA N. º 50, DO MERCADO 

MUNICIPAL DE CHAVES, NOS TERMOS DEFINIDOS NO N. º 6 DO ARTIGO 18.º DO 

REGULAMENTO DOS MERCADOS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE CHAVES - 

REQUERENTE: TANIA GOMES DE MELO - MORADA: RUA DO SOUTO DE BAIXO, Nº.4 

– ÁGUAS FRIAS, 5400-601 CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 20/2021, DO TECNICO 

SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 25/03/2021. ---------------------------- 

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 

pela requerente, Tânia Gomes de Melo, no pretérito dia 29 de janeiro, 
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com o número de expediente geral 1300, relacionado com a manifestação 

de interesse na adjudicação da loja n. º 50 no Mercado Municipal de 

Chaves para a produção artesanal de materiais têxteis para bebé. --- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1.  O Executivo Camarário, em sua reunião ordinária realizada no 

pretérito dia 20 de julho de 2020, deliberou, por unanimidade, 

autorizar a abertura do procedimento de hasta pública por licitação 

verbal para a atribuição do direito de ocupação de treze lojas do 

Mercado Municipal de Chaves, de acordo com o Programa de Procedimento 

Público apresentado, cujo aviso publicitador veio a ser devidamente 

divulgado no dia 21 de julho de 2020. ------------------------------ 

2.2. Da referida hasta pública foram declarados desertos os processos 

referentes às lojas N. º 35, 38, 45, 49 e 50, que não tiveram quaisquer 

candidatos, bem como os processos das lojas n. º 46 e 51, por 

desistência dos concorrentes, ficando assim todas estas lojas vagas.  

2.3. Nos termos do N. º 6 do artigo 18.º do Regulamento dos Mercados 

Municipais do concelho de Chaves, em vigor, as lojas que não foram 

arrematadas em hasta pública realizada há menos de seis meses, e que 

durante este período não motivaram o interesse de mais do que um 

candidato, podem ser objeto de adjudicação direta, pelo valor definido 

e aprovado pela Câmara Municipal de Chaves para o efeito. ----------- 

2.4. Conforme definido no N. º 1 do artigo 4.º do Regulamento dos 

Mercados Municipais do concelho de Chaves os Mercados Municipais 

destinam-se fundamentalmente ao abastecimento das populações e 

escoamento da pequena produção agrícola através da realização de 

atividades de comércio a retalho de produtos alimentares, 

predominantemente os mais perecíveis. ------------------------------- 

2.5. Todavia, quando o julgar conveniente, a Câmara poderá autorizar 

a venda acidental, temporária ou contínua, de outros produtos ou 

artigos de consumo diário generalizado, sem prejuízo de poder ser 

autorizado o comércio de outros bens e a realização de atividades 

complementares de prestação de serviços, consideradas pela Câmara 

compatíveis e relevantes para o interesse público (cf. N. º 2 do artigo 

4.º do Regulamento dos Mercados Municipais do concelho de Chaves). -- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. O pedido formulado consubstancia a manifestação de interesse na 

ocupação da loja N. º 50 do Mercado Municipal de Chaves, por 

adjudicação direta, nos termos do n. º 6 do artigo 18.º do Regulamento 

dos Mercados Municipais do concelho de Chaves. --------------------- 

3.2. A requerente refere que o desenvolvimento da atividade tem como 

principal propósito contribuir para a desejada dinamização e 

requalificação do Mercado Municipal de Chaves, revitalizando o seu 

ambiente e cooperando para que este seja um foco de atração para todos 

os munícipes. ------------------------------------------------------ 

3.3. Em sede de audiência prévia, realizada no pretérito dia 25 de 

fevereiro, por convocatória dos serviços, a requerente veio prestar 

mais esclarecimentos sobre a atividade que pretende realizar, e que 

inclui, para além da produção artesanal de materiais têxteis para 

bebé, com a apresentação das coleções, a criação de um espaço de 

atelier para costura criativa. Refere ainda que a abertura deste espaço 

permitirá criar o seu próprio emprego, um desafio que há muito procura 

e deseja. (Auto de Diligência anexo ao processo). ------------------ 

3.4. Considerando que o artesanato viabiliza o resgate e a valorização 

da identidade de cada povo, materializa e divulga as características 

de nossa cultura e possibilita o incremento da economia local. ----- 

3.5. Considerando que em relação à sustentabilidade, a atividade 

artesanal promove muito além do material utilizado como elemento na 
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produção das peças, que pode advir de reuso e reciclagem de produtos 

pós-consumo, a inclusão social pelo seu aspeto económico e cultural. 

3.6. Considerando que é essencial a promoção dos recursos naturais 

através da oferta turística local, não podendo os mercados municipais 

ficar de fora dos roteiros de viagem, por serem ótimas opções para 

quem quer comprar artigos que contam muito da cultura local, mostra-

se essencial a dinamização destes espaços com atividades 

demonstrativas das raízes da região. -------------------------------- 

3.7. Em suma, consideram estes serviços que na sua essência, para além 

de se mostrar fundamental no abastecimento das populações e escoamento 

da pequena produção agrícola, o Mercado Municipal de Chaves pode 

devolver às tradições gastronómicas e artesanais o seu lugar na 

comunidade e pode constituir-se como um meio promocional turístico 

global da região, estabelecendo-se como um importante instrumento de 

promoção e valorização das artes e ofícios da região. --------------   

3.8. Assim, tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, 

estes serviços emitem o seguinte parecer: -------------------------- 

(i) Pelas razões expostas, considera-se existirem razões para 

considerar compatível e relevante para o interesse público, a 

autorização do exercício de atividades de cariz artesanal, no Mercado 

Municipal de Chaves; ----------------------------------------------- 

(ii) A presente comunicação de manifestação de interesse deu entrada 

dentro do prazo previsto no N. º 6 do artigo 18.º do Regulamento dos 

Mercados Municipais do concelho de Chaves, 28.01.2021, não tendo 

motivado o interesse de mais do que um candidato, pelo que pode ser 

objeto de adjudicação direta; ---------------------------------------  

(iii) Caso venha a ser autorizada, a adjudicação do direito de ocupação 

da loja N. º 50 obrigará à liquidação do valor definido na anterior 

hasta pública como base de licitação, 100,00€ (cem euros), bem como a 

liquidação de uma taxa mensal, no valor de 74,10€ (setenta e quatro 

euros e dez cêntimos). --------------------------------------------- 

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 da pretensão, 

pelas razões expostas no ponto 3.8. da presente informação; -------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da decisão que vier a 

ser proferida sobre a matéria ora em apreciação, consubstanciada no 

deferimento do pedido de atribuição do direito de ocupação da loja N. 

º 50 do Mercado Municipal de Chaves, por adjudicação direta; -------- 

4.3. Por último, deverá ser atualizada a informação de cadastro da 

loja n. º 50 do Mercado Municipal de Chaves, no respetivo programa de 

gestão de Feiras e Mercados. ---------------------------------------- 

À CONSIDERAÇÃO DA CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO AO INVESTIDOR E RELAÇÕES 

EXTERNAS ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 29/03/2021----- 

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 Vereadora, Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho, nos termos formalizados. ------------------ 
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3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114º. Do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras. ------------------------------------------------------------ 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 29/03/2021 --------–-- 

Concordo com o parecer técnico, 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. --------------------------------------------- 

 

 

9. ANÁLISE DO 5º RELATÓRIO SEMESTRAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

INVESTIMENTO “HOTEL SANTA RITA WELLNESS & SPA INSTITUTE” CLASSIFICADO 

COMO PIM - REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO DIA 04/03/2021 SOB A INFORMAÇÃO 

/ PROPOSTA N.º 12/DDE/2021 - INFORMAÇÃO Nº14/DDE/2021, DA ENGª CLÁUDIA 

FERREIRA DE 26.03.2021. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTO -------------------------------------- 

1. A sociedade Solar Investment Imobiliária, Lda., NIPC 514 567 520, 

na qualidade de promotora do projeto de investimento “Hotel Santa Rita 

Wellness & SPA Institute”18, classificado como Projeto de Interesse 

Municipal (PIM), veio, através de correio eletrónico datado de 

27/01/2021, apresentar informação semestral relativa à execução do 

referido projeto de investimento, em conformidade com o disposto na 

alínea c), da Cláusula 5.ª do Contrato de Concessão de Benefícios 

Tributários Municipais (CCBTM), outorgado em 24/07/2018. ------------ 

2. A referida informação semestral foi objeto de apreciação na 

reunião da Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização 

de Projetos de Interesse Municipal (CTAAF – PIM)19, ocorrida no dia 

09/02/2021. -------------------------------------------------------- 

3. No pretérito dia 04/03/2021, o executivo municipal, em sua 

reunião ordinária deliberou, por unanimidade, aprovar a 

Informação/Proposta n.º 12/DDE/2021 (“Análise do 5º relatório 

semestral de execução do projeto de investimento “Hotel Santa Tira 

Wellness & SPA Institute”, classificado como PIM”) bem como submete-

lo à apreciação da Assembleia Municipal, na próxima sessão daquele 

órgão deliberativo. ------------------------------------------------- 

4. Entretanto foi detetado por estes serviços municipais um erro 

material de escrita na denominação do projeto de investimento em causa, 

ou seja, onde constou “Santa Tira” deveria constar “Santa Rita”, 

devendo tal lapso, ser objeto de retificação. ---------------------- 

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

1. Face ao exposto, e para efeitos de retificação do referido erro 

material, na qualidade de relatora da CTAAF-PIM cumpre-me sugerir que 

                                                           
18 O projeto de investimento inicialmente designado de “Solar Thermal 

Institute” encontra-se em fase de renegociação contratual, carecendo 

unicamente da formalização da adenda ao Contrato para que contemple 

as alterações aprovadas por deliberação do órgão executivo em reunião 

camarária do dia 07/12/2020, relativas à sua designação e às metas 

contratualizadas. -------------------------------------------------- 
19 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. ---------------------------------------- 
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seja submetida à consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, a 

seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------- 

1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 
ordinária do Executivo Municipal, com vista a serem adotados os 

seguintes procedimentos: -------------------------------------------- 

i) Revogação da deliberação constante da ata de 04.03.2021, que recaiu 
sob a Informação/Proposta n.º 12/DDE/2021 (“Análise do 5º relatório 

semestral de execução do projeto de investimento “Hotel Santa Tira 

Wellness & SPA Institute”, classificado como PIM”); ----------------- 

ii) Adotar deliberação nos termos preconizados no 5º relatório 

semestral de acompanhamento da execução do projeto de interesse 

municipal, o qual se anexa, e aqui se dá por reproduzido para todos 

os efeitos legais; ------------------------------------------------- 

1.2. Caso haja deliberação nos termos preconizados, para cumprimento 
do estabelecido no artigo 12º (Monitorização das condições de 

celebração e execução do contrato) do Regulamento de Projetos de 

Interesse Municipal (RPIM), recomenda-se que a presente informação, o 

relatório elaborado pela CTAAF-PIM, bem como a deliberação de Câmara 

referida na alínea anterior sejam submetidos a apreciação da 

Assembleia Municipal, na próxima sessão daquele órgão deliberativo, 

dando-se cumprimento ao estabelecido no nº 3 do artigo 13º do 

mencionado RPIM. --------------------------------------------------- 

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

Em Anexo: 5º Relatório semestral de acompanhamento ------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 26.03.2021. ---- 

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 MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.03.26. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

10. CANDIDATURA EM PARCERIA COM PROJETO ENRAIZARTE, MUNICÍPIO DE 

CHAVES E CIMAT- "NORTE-04-2114-FEDER-000637 – TRILHOS COM ALMA": 

NOTIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DA CANDIDATURA E PROPOSTA PARA ASSINATURA DO 

TERMO DE ACEITAÇÃO - INFORMAÇÃO Nº16/DDE/2021, DO CHEFE DE DIVISÃO 

ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 26.03.2021 ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 - OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------ 

(i)  levar ao conhecimento do executivo municipal a notificação de 

aprovação da candidatura em parceria com PROJETO ENRAIZARTE, Município 

de Chaves e CIMAT, designada por "NORTE-04-2114-FEDER-000637 – TRILHOS 

COM ALMA", a qual foi aprovada pela Comissão Diretiva do Programa 
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Operacional Regional NORTE 2020, em 18/02/2021, nos termos constantes 

do Ponto B- Grupo A2 (2ª fase), do documento anexo “Notificação NORTE-

04-2114-FEDER-000637 Termo de Aceitação”; -------------------------- 

(ii)  Propor a aprovação do Termo de Aceitação que segue em documento 

anexo, mediante Despacho do Senhor Presidente, bem como a respetiva 

assinatura, com posterior ratificação dos atos praticados, a submeter 

à consideração do Executivo Municipal na próxima reunião, por razões 

de urgência, decorrente de prazo de resposta à autoridade de gestão. 

2-  ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Em 08/07/2020, com enquadramento no domínio da sustentabilidade 

e eficiência no uso de recursos, foi publicado o AVISO Nº NORTE-14-

2020-25, o qual permitiu a apresentação de candidaturas à Prioridade 

de Investimento: conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do 

património natural e cultural - Programação Cultural em Rede – 

Imaterial. --------------------------------------------------------- 

2.2- Em 29/09/2020 foi celebrado um Protocolo de Parceria entre “A 

Projeto Enraizarte - Associação para o Desenvolvimento Artístico Local 

e do Património Cultural /Tradicional da Região do Alto Tâmega” (líder 

da parceria), o “Município de Chaves” e a “Comunidade Intermunicipal 

do Alto Tâmega” (documento anexo), com vista a ser formulada e 

submetida a candidatura  designada “TRILHOS COM ALMA”, enquadrada na 

tipologia  do Grupo A, alínea a) “Apoio à realização de eventos 

associados ao património, à cultura e a bens culturais, com elevado 

impacte em termos de projeção da imagem das regiões, através da 

programação em rede a nível intermunicipal e ou regional sempre que 

adequado”, do referido aviso. --------------------------------------- 

2.3- Em 25-03-2021 foi recebida pelo líder da parceria a notificação 

de aprovação da candidatura (documento anexo), bem como o respetivo 

Termo de Aceitação (documento anexo), o qual deverá ser assinado pelos 

parceiros e devolvido à Autoridade de Gestão. ----------------------- 

3- SOBRE O PROTOCOLO DE PARCERIA --------------------------------- 

3.1- O referido protocolo, cujo teor aqui se dá por reproduzido, 

estabelece o acordo das partes relativamente à constituição e 

regulação da parceria para o desenvolvimento das atividades de 

cooperação necessárias à implementação do projeto intitulado “Trilhos 

com Alma”, destacando-se deste os seguintes aspetos: ---------------- 

3.1.1- Âmbito Territorial ------------------------------------------- 

A operação abrange o território dos concelhos de Chaves, Boticas, 

Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar que 

integram a NUT III Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, e a NUT 

II Região Norte de Portugal. ---------------------------------------- 

3.1.2- Vigência ----------------------------------------------------- 

O Protocolo entra em vigor à data da sua assinatura e terá a duração 

necessária ao integral cumprimento do seu objeto, não podendo exceder 

os 12 meses, sendo salvaguardados os deveres, responsabilidades e 

obrigações de todos os beneficiários, nos termos definidos no AVISO 

N.º NORTE-14-2020-25 e demais legislação e regulamentação aplicáveis. 

3.1.3- Beneficiário-Líder e Co-beneficiários ------------------------ 

Nos termos da candidatura a submeter ao concurso AVISO N.º NORTE-14-

2020-25 é a ENRAIZARTE Beneficiário-Líder e os Co-Beneficiários são o 

Município de Chaves e a CIMAT. -------------------------------------- 

3.1.4- Modelo de Governação ----------------------------------------- 

Para execução das ações da candidatura foi previsto um modelo de 

governação que assume a seguinte forma: ----------------------------- 

Comissão de Gestão e Coordenação- A ENRAIZARTE é a promotora líder do 

projeto, responsável pela direção artística do projeto, trabalhando 
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em estreita articulação com os Co-beneficiários que integram esta 

candidatura. ------------------------------------------------------- 

Núcleo de Desenvolvimento – é constituído por todos os Co-

Beneficiários do projeto que, em paralelo e de forma colaborativa vão 

levar a cabo todas as atividades definidas. ------------------------- 

Comissão de Acompanhamento do projeto - constituída por um 

representante do Beneficiário-Líder, e terá como membros, um 

representante de cada Beneficiário. --------------------------------- 

3.1.5- Obrigações das partes ---------------------------------------- 

➢ Compete especificamente ao Beneficiário-Líder, sem prejuízo de 

todos os parceiros serem beneficiários corresponsáveis perante o 

Programa Operacional NORTE 2020: ------------------------------------ 

a) Assumir a função de interlocutor junto da Autoridade de Gestão do 

Programa;   --------------------------------------------------------- 

b) Comunicar regularmente à Autoridade de Gestão do Programa o 

progresso físico e financeiro da operação financiada;  

c) Receber e gerir os montantes atribuídos pela Autoridade de Gestão 

no âmbito da candidatura; ------------------------------------------- 

d) Apresentar as listagens das despesas efetivamente incorridas e 

pagas por si e pelos parceiros, associadas aos pedidos de pagamento e 

de saldo; ----------------------------------------------------------- 

e) Proceder às reposições por inteiro a que haja lugar, sem prejuízo 

da responsabilidade solidária a que todas as entidades parceiras estão 

obrigadas; --------------------------------------------------------- 

f) Assegurar a coordenação administrativa e a gestão financeira da 

operação; ---------------------------------------------------------- 

g) Dinamizar e coordenar a implementação do Programa de Ação e a 

execução do correspondente orçamento; ------------------------------- 

h) Pagar aos Co-Beneficiários as despesas elegíveis e efetivamente 

incorridas e pagas por estes, depois de aprovadas e reembolsadas pela 

Autoridade de Gestão; ---------------------------------------------- 

i) Organizar e manter atualizados os processos contabilísticos e o 

processo técnico da operação; -------------------------------------- 

 j) Garantir a organização e a produção documental necessária à 

elaboração de relatórios de execução e final da operação. 

➢ Compete especificamente aos Co-Beneficiários, sem prejuízo de 

todos os parceiros serem beneficiários corresponsáveis perante o 

Programa Operacional NORTE 2020: ------------------------------------ 

a) Executar as atividades/ espetáculos/ eventos constantes do plano 

de ação e que sejam da sua responsabilidade; ------------------------ 

b) Reportar à entidade líder o desenvolvimento destas ações; --------  

c) Organizar e manter atualizados os processos contabilísticos e o 

processo técnico, relativos às atividades/ espetáculos/ eventos da sua 

responsabilidade. -------------------------------------------------- 

3.1.6- Programação e orçamentação ---------------------------------- 

Todos os parceiros são corresponsáveis pela programação cultural 

durante a vigência da operação, bem como pela sua realização, 

comunicação, promoção e divulgação. ---------------------------------  

O investimento global previsto é de 74.989,19€ (IVA incluído), cabendo 

ao Município um investimento de 7.612,50€, o qual é cofinanciado a 

100%. --------------------------------------------------------------  
Entidade Projeto ENRAIZARTE Associação Município de Chaves CIM Alto Tâmega 

Investimento 59 876,70 € 7 612,50 € 7 499,99 € 

Cofinanciamento 59 876,70 € 7 612,50 € 7 499,99 € 

    

4-  DESCRIÇÃO GERAL DA OPERAÇÃO ----------------------------------- 
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4.1- A operação Trilhos com Alma pretende criar, desenvolver e 

implementar uma programação cultural em rede, de natureza 

supramunicipal, nos seis concelhos do Alto Tâmega, bem como promover 

a produção de novos conteúdos culturais e artísticos, a partir do 

património cultural imaterial, designadamente da música tradicional e 

popular, a qual constitui, reconhecidamente, um fator identitário de 

primordial importância na região e um ativo turístico muito relevante, 

com um elevado potencial ainda por materializar integralmente. ----- 

4.2- Profundamente alicerçada no envolvimento e na participação da 

comunidade, a operação pretende relacionar, através de atividades 

distintas, mas com abrangência territorial e interligadas entre si, a 

música tradicional e popular com diferentes outras expressões do 

património cultural e natural da região, através de um diálogo criativo 

e inovador com expressões artísticas contemporâneas. ---------------- 

4.3- As metodologias participativas e colaborativas a adotar nos seis 

diferentes processos criativos fomentam uma estreita interação entre 

artistas, participantes e públicos de cada um dos eventos/espetáculos.  

4.4- Trata-se de um modelo inovador na medida em que cada 

evento/espetáculo tem caraterísticas próprias e autonomia criativa e 

artística (pode ser assistido e fruído por si só), mas é, 

simultaneamente, parte de um todo coerente, uma narrativa que se vai 

construir de evento/espetáculo para evento/espetáculo e que culminará 

num grande evento/espetáculo final, agregador de todos os outros.  

4.5- Neste contexto, a operação estimula a circulação dos públicos 

entre os diferentes concelhos da região e eleva a sua atratividade e 

potencial de captação de visitantes/turistas, sendo expectável que 

muitas pessoas assistam a todos ou pelo menos a uma parte significativa 

dos sete eventos/espetáculos. --------------------------------------- 

4.6- Salienta-se, também, que a disponibilização regular de conteúdos 

audiovisuais (ex. música, imagens, vídeos), durante e a após cada um 

dos processos criativos, no portal cultural “ENRAIZARTE”, bem como a 

transmissão/exibição síncrona, através de streaming, do 

evento/espetáculo final, constituem um inequívoco contributo para a 

valorização turística do nosso património (material e imaterial) e 

para a captação de públicos/visitantes/turistas. -------------------- 

4.7- Finalmente, para além da valorização turística da música 

tradicional e de outras expressões artísticas de matriz popular, 

enquanto elementos estruturantes do património imaterial distintivo e 

diferenciador da região, a operação contribui também para a 

valorização e dinamização cultural e turística de diversos imóveis, 

monumentos e sítios patrimoniais classificados. --------------------- 

5-  OBJETIVOS DA OPERAÇÃO: ---------------------------------------- 

• Valorizar o património cultural e natural do Alto Tâmega: 

promover este património enquanto recurso estratégico do território e 

como instrumento de diferenciação através da sua qualificação e 

valorização turística. --------------------------------------------- 

• Promover a criação de novos públicos para as artes e para a 

cultura: implementar estratégias de desenvolvimento de públicos 

suportadas em ferramentas de mediação cultural. ---------------------  

• Estimular a “apropriação” do património pelas comunidades locais: 

reconhecer que estas se constituem como os principais atores e têm o 

primeiro e mais relevante papel, na proteção, preservação, 

sustentabilidade e salvaguarda do seu património material e imaterial. 

• Contribuir para o aumento do número de dormidas na região Norte 

e do número de visitantes dos espaços patrimoniais: de acordo com os 

indicadores de realização e resultado definidos. -------------------- 
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• Promover uma programação cultural e artística supramunicipal e 

em rede que integre espaços patrimoniais e naturais, e contribua para 

uma (re)apropriação dos espaços públicos enquanto espaços de cultura 

e de cidadania. ----------------------------------------------------- 

• Promover a inclusão e a coesão sociais através das artes: 

implementar estratégias inclusivas, proporcionando espaços criativos 

e colaborativos, capazes de catalisar dinâmicas culturais 

participativas. ---------------------------------------------------- 

• Promover o desenvolvimento de públicos e os hábitos de fruição 

cultural: uma oferta cultural regular, diversificada e participativa. 

• Desenvolver uma comunicação integrada, potenciando sinergias e 

ganhos de escala: garantir diversidade, ritmo, impacto mediático e 

cobertura territorial, criando uma agenda de eventos de qualidade. -- 

6-  AÇÕES PREVISTAS E VALORES DE INVESTIMENTO -------------------- 

6.1- Quadro de ações e investimentos --------------------------------  
Designação 

do 

Beneficiário 

Descrição da Despesa  Ação  

nº 

Invest. 

Elegível 

s/ IVA 

Invest. 

Eleg. 

Não  

compart. 

Invest. 

Elegível 

c/ IVA 

ENRAIZARTE Aquisição de serviços 

para produção e 

realização do 

espetáculo 'Trilhos da 

Tradição’ em Boticas 

 1      4 999,00 €             -   €       4 999,00 €  

ENRAIZARTE Aquisição de serviços 

para produção e 

realização do 

espetáculo 'Trilhos da 

Música Tradicional’ em 

Montalegre. 

 2      4 090,00 €             -   €       5 030,70 €  

ENRAIZARTE Aquisição de serviços 

para produção e 

realização do 

espetáculo 'Trilhos da 

Animação’ em Vila 

Pouca de Aguiar  

 3      4 999,00 €             -   €       4 999,00 €  

ENRAIZARTE Aquisição de serviços 

para produção e 

realização do 

espetáculo 'Trilhos do 

Trabalho’ em Valpaços 

 4      4 999,00 €             -   €       4 999,00 €  

ENRAIZARTE Aquisição de serviços 

para produção e 

realização do 

espetáculo 'Trilhos da 

Natureza’ em Ribeira 

de Pena 

 5      4 999,00 €             -   €       4 999,00 €  

ENRAIZARTE Aquisição de serviços 

para produção e 

realização do 

espetáculo 'Trilhos da 

Dança’ em Chaves 

 6      5 500,00 €             -   €       5 500,00 €  

ENRAIZARTE Aquisição de serviços 

para produção e 

realização do 

espetáculo 'Trilhos 

com Alma' em Loivos 

(Chaves) 

 7    29 350,00 €             -   €     29 350,00 €  

CIMAT Aquisição de serviços 

para filmagem e 

exibição do espetáculo 

final através de 

streaming no Portal 

Cultural 'ENRAIZARTE' 

 8      2 032,52 €             -   €       2 500,00 €  

CIMAT Aquisição de serviços 

para produção e edição 

de vídeo. 

 9      1 626,02 €             -   €       2 000,00 €  
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CIMAT Aquisição de serviços 

para programação e 

desenvolvimento do 

Portal Cultural 

'ENRAIZARTE' 

 10      2 439,02 €             -   €       2 999,99 €  

MUNICÍPIO 

de Chaves 

Aquisição de serviços 

de assessoria de 

comunicação global e 

publicidade 

 11      3 000,00 €             -   €       3 000,00 €  

MUNICÍPIO 

de Chaves 

Aquisição de serviços 

para a realização de um 

inquérito sobre 

hábitos de consumo 

cultural, políticas e 

estratégias culturais 

de âmbito local 

 12      3 750,00 €             -   €       4 612,50 €  

  TOTAIS       71 783,56 €             -   €     74 989,19 €  

 
Membros da Parceria Quant. 

Ações 

Invest. 

Elegível 

s/ IVA 

Invest. 

Eleg. 

Não  

compart. 

Invest. 

Elegível 

c/ IVA 

ENRAIZARTE (Líder) 7    58 936,00 €            -   €     59 876,70 €  

Município de Chaves (Parceiro) 2      6 097,56 €            -   €      7 612,50 €  

CIMAT (Parceiro) 3      4 065,04 €            -   €      7 499,99 €  

6.2- Enquadramento no Orçamento da Despesa: cabe referir que ao 

Município assume uma despesa de 7.612,50€, que é cofinanciada a 100%, 

sendo que a mesma tem enquadramento no Orçamento da Despesa Municipal 

na rubrica 02022099 - trabalhos especializados - outros. ------------ 

7-  PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

7.1- Considerando que, a candidatura foi aprovada nos moldes 

formalizados pelo Líder da parceria; -------------------------------- 

7.2- Considerando a relevância desta operação para a promoção 

turística da região do Alto Tâmega e para a dinamização da economia 

local, em particular, do setor cultural que se encontra altamente 

fragilizado em decorrência da pandemia COVID-19; -------------------- 

7.3- Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 

21.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a aceitação do 

apoio é feita mediante assinatura do Termo de Aceitação ou submetida 

eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º ou, quando 

previsto na regulamentação específica, mediante a celebração de 

contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário; 

7.4- Considerando que, nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão 

de aprovação caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de 

Aceitação ou outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a 

contar da data da notificação da decisão, salvo motivo justificado, 

não imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade de gestão. --- 

7.5- Considerando que o Termo de Aceitação tem que ser assinado pelos 

representantes legais das entidades parceiras e devolvido à Autoridade 

de Gestão, até ao final do dia de hoje (26/03/2021), tendo em conta o 

prazo legal estabelecido. ------------------------------------------- 

7.6- Face ao exposto, propõe-se a seguinte estratégia procedimental: 

7.6.1- Que o Senhor Presidente exare despacho de aprovação das 

condições do Termo de Aceitação e proceda, de imediato, à respetiva 

assinatura; -------------------------------------------------------- 

1.6.2- Que o Senhor Presidente, no mesmo despacho, determine o 

encaminhamento desta informação/proposta e respetivos anexos à próxima 

reunião de Câmara, para que o Executivo Municipal: ------------------ 
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(i) Tome conhecimento do Protocolo de Parceria, do Formulário da 

Candidatura, da Deliberação da Autoridade de Gestão e do Termo de 

Aceitação; --------------------------------------------------------- 

(ii) Delibere ratificar os atos praticados pelo Senhor Presidente --- 

À consideração do Senhor Presidente. ------------------------------- 

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

Anexo 1 – Protocolo de Parceria ------------------------------------ 

Anexo 2 - Formulário da Candidatura --------------------------------- 

Anexo 3 - Deliberação da Autoridade de Gestão ----------------------- 

Anexo 4 – Termo de aceitação. -------------------------------------- 

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

2021.03.26. --------------------------------------------------------

Visto. Concordo. Reunião do Executivo Municipal para ratificação do 

despacho praticado. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 26.03.2021. ------------ 

 

 

11. CANDIDATURA N.º NORTE-06-3928-FEDER-000194 - “AQUAE FLAVIAE FEST” 

(PROVERE) - NOTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DA CANDIDATURA E ASSINATURA 

DIGITAL DO TERMO DE ACEITAÇÃO - INFORMAÇÃO Nº15/DDE/2021, DA ARQ. 

JOANA RODRIGUES DE 25.03.2021. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

1.1. A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo 

municipal a notificação de aprovação da candidatura do “Aquae Flaviae 

Fest”, nos termos do Parecer Global e Fichas de análise da candidatura 

que seguem em anexo, bem como obter autorização para promover as 

diligências necessárias à assinatura digital do respetivo Termo de 

Aceitação. --------------------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA – DADOS DA CANDIDATURA 

SUBMETIDA ---------------------------------------------------------- 

2.1. Ao abrigo do Aviso nº NORTE-28-2020-06, o Município de Chaves 

submeteu em 30-11-2020 a candidatura designada por “Aquae Flaviae 

Fest”, a qual está inserida na EEC PROVERE AQUANATUR, concretamente 

na 2ª reprogramação aprovada por deliberação da Comissão Diretiva em 

12-11-2020. -------------------------------------------------------- 

2.2. Após a competente análise e avaliação da referida candidatura, a 

mesma obteve decisão de aprovação em 11-03-2021, decisão essa que foi 

comunicada ao Município de Chaves através de mensagem de correio 

eletrónico rececionada no próprio dia 11-03-2021. ------------------- 

2.3. Com a referida comunicação, foram juntamente rececionadas as 

Fichas de Análise da candidatura e o Parecer Global da mesma, bem como 

a minuta do Termo de Aceitação do apoio, o qual, caso o Senhor 

Presidente da Câmara concorde com o teor do mesmo, deverá ser devolvido 

à Comissão Diretiva do Norte 2020, no prazo máximo de 30 dias úteis a 

contar da data de notificação da decisão de aprovação, ou seja até ao 

dia 23-04-2021. ----------------------------------------------------- 

2.4. Relembra-se que a operação em causa, visa a realização de um 

evento de índole cultural, lúdico e recreativo, composto por uma série 

de atividades e artes performativas, musicais, cinematográficas e de 

multimédia, todas elas centradas no objetivo de promover o recurso 

natural agregador de toda a região do Alto Tâmega – a água, e será 

realizado nos dias 8, 9 e 10 de julho de 2021. Será um evento de grande 
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dimensão e com um relevante alcance mediático a nível regional, 

nacional e internacional, com vista à captação turistas e visitantes. 

2.5. As atividades previstas no evento (cujo conteúdo já foi 

previamente aprovado pelo executivo municipal na reunião realizada no 

dia 26-10-2020 para efeitos de submissão da candidatura e aprovação 

da proposta técnica que carateriza as ações/atividades que a compõem), 

e o respetivo investimento, estão explanados nas tabelas seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANÁLISE AO PARECER GLOBAL, FICHAS DE ANÁLISE DA CANDIDATURA E 

MINUTA DO TERMO DE ACEITAÇÃO ---------------------------------------- 

3.1. Analisado o conteúdo constante no Parecer Global, nas Fichas de 

análise da candidatura que explanam as condições do apoio concedido, 

e na minuta do Termo de Aceitação, resultam as seguintes conclusões: 

➢ A candidatura obteve a pontuação de 4,5 pontos (de um total de 

5,00 pontos e mínimo de três pontos para efeitos de seleção da 

candidatura); ------------------------------------------------------ 

➢ A candidatura foi aprovada nos mesmos moldes em que foi 

candidatada, mantendo a repartição global dos valores de investimento 

propostos, a saber: ------------------------------------------------- 
Investimento global: Candidatado Aprovado Variação 

Custo total do investimento 527.227,93€ 527.227,93€ 0.00 

Despesa elegível 527.227,93€ 527.227,93€ 0.00 

Despesa não elegível 0.00 0.00 0.00 

Comparticipação FEDER 448.143,74€ 448.143,74€ 0.00 

Taxa de comparticipação 85% 85% 0.00 

 

3.2. Face ao exposto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação, 

pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento nos moldes em 

que estão apresentados na minuta do Termo de Aceitação e que foram 

resumidamente descritos no quadro anterior. ------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

4.1. Considerando que: --------------------------------------------- 

Evento/ Atividades Investimento 

TOTAL 

Investimento 

ELEGÍVEL 

1- Evento: Aquae Flaviae Fest 527.227,93€ 527.227,93€ 

 

Atividades a realizar: 

1.1. Direção de Programação 12.300,00€ 12.300,00€ 

1.2. Espetáculos Musicais 91.635,00€ 91.635,00€ 

1.3. Animação de rua 48.757,93€ 48.757,93€ 

1.4. Atividades infantojuvenis e 

familiares 
18.450,00€ 18.450,00€ 

1.5. Feira Gastronómica e da água 43.050,00€ 43.050,00€ 

1.6. Iluminação do Evento 36.900,00€ 36.900,00€ 

1.7. Espetáculos aquáticos e 

pirotécnicos 
73.800,00€ 73.800,00€ 

1.8. Meios técnicos 91.635,00€ 91.635,00€ 

1.9. Logística e Produção 110.700,00€ 110.700,00€ 

1.10. Design e Comunicação 55.350,00€ 55.350,00€ 

Investimento global:  

Custo total do investimento 527.227,93€ 

Despesa elegível 527.227,93€ 

Despesa não elegível 0.00 

Comparticipação FEDER 448.143,74€ 

Taxa de comparticipação 85% 
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4.1.1. A concretização deste grande evento “Aquae Flaviae Fest” 

reveste grande importância para a projeção e notoriedade do território 

do Alto Tâmega como “Território da água”, através da valorização do 

principal recurso endógeno da região e dos demais ativos presentes, 

com impacto esperado em termos de captação de fluxos turísticos e 

desenvolvimento de atividades económicas locais; ------------------- 

4.1.2. Que a candidatura mereceu aprovação por parte da Comissão 

Diretiva do Norte2020, nos mesmos moldes em que foi formulada; ----- 

4.1.3. De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 21.º do decreto-

Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro20, a aceitação do apoio é feita 

mediante assinatura do Termo de Aceitação ou, submetida 

eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º ou, quando 

previsto na regulamentação específica, mediante a celebração de 

contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário; 

4.1.4. Nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão de aprovação 

caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de Aceitação ou 

outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a contar da 

data da notificação da decisão, salvo motivo justificado, não 

imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade de gestão. ------- 

4.2. Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente, caso concorde 

com as condições previstas no Termo de Aceitação que segue em anexo, 

que exare despacho para submeter a presente informação/proposta à 

próxima reunião do Executivo Municipal, para haver deliberação no 

seguinte sentido: --------------------------------------------------- 

a) Concordar com o conteúdo do Termo de Aceitação da operação N.º 

NORTE-06-3928-FEDER-000194, designada por “Aquae Flaviae Fest”; ----- 

b) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Termo de Aceitação, recorrendo a meios digitais, para 

posterior envio, por e-mail, para a Comissão Diretiva do Norte2020, 

em conformidade com as orientações expressas na mensagem de correio 

eletrónico rececionada no dia 11-03-2021 atinente à decisão de 

aprovação final da candidatura. ------------------------------------- 

4.3. Para efeitos de consulta, seguem em anexo os seguintes 

documentos: -------------------------------------------------------- 

➢ Parecer Global e fichas de análise da candidatura; ------------ 

➢ Minuta do Termos de Aceitação. -------------------------------- 

À consideração Superior, ------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE FLEXIVEL DE 3º GRAU DE PLANEAMENTO E 

GESTÃO DE FUNDOS EUROPEUS, ENGº PAULO VALOURA DE 26.03.21. ---------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão para 

a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, para que, caso concorde 

com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara Municipal 

para que o órgão executivo delibere no sentido de: ------------------ 

i) Concordar com o conteúdo do Termo de Aceitação da operação N.º 

NORTE-06-3928- FEDER-000194, designada por “Aquae Flaviae Fest”; ---- 

                                                           
20 Decreto-Lei que estabelece as regras gerais de aplicação dos 

programas operacionais (PO) e dos programas de desenvolvimento rural 

(PDR) financiados pelos fundos europeus estruturais e de investimento 

(FEEI), compreendendo o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE), o Fundo de Coesão (FC), o Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), o Fundo Europeu 

dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), para o período de 

programação 2014 -2020. --------------------------------------------- 
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ii)  Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Termo de Aceitação, nos termos sugeridos na informação 

técnica. ----------------------------------------------------------- 

Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se que seja 

adotada a estratégia procedimental prevista na informação técnica. -  

À consideração do Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico ----- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 26.03.2021. ---- 

1- A informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ----------------------------------------------- 

2- Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente que submeta 

a proposta a reunião de Câmara para: ------------------------- 

(i) Aprovação da Minuta do Termo de Aceitação; --------------- 

(ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara para proceder à 

outorga do referido Termo de Aceitação. ---------------------- 

À consideração do Senhor Presidente -------------------------- 

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

2021.03.26. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

12. PROCEDIMENTO PÚBLICO CONCURSAL PARA ALIENAÇÃO/LOCAÇÃO DE LOTES DO 

“PARQUE DE ATIVIDADES DE CHAVES” E “PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERNACIONAL 

DO VALE DO TÂMEGA” - RELATÓRIO DE ANÁLISE DA 12ª FASE DE APRESENTAÇÃO 

DE CANDIDATURAS (16-DEZEMBRO-2020 A 16-MARÇO-2021) ------------------ 

Foi presente o relatório identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

RELATÓRIO Nº 12 ---------------------------------------------------- 

1- No dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um, pelas 

09:00 horas e através de videoconferência (em virtude da situação 

excecional que se vive no momento atual, devido à proliferação da 

epidemia do COVID-19, a qual levou à adoção de medidas extraordinárias 

de distanciamento social e isolamento profilático), reuniu a Comissão 

responsável pela liderança e coordenação do procedimento 

supramencionado, constituída pelo Presidente, Arq. Rodrigo Moreira 

pelo 1º Vogal efetivo, Dra. Márcia Santos e pelo 2º Vogal efetivo, 

Arq. Carla Joana Rodrigues.----------------------------------------- 

2- A reunião visou a realização das diligências inerentes à abertura 

e análise das propostas recebidas no âmbito da 12ª fase de apresentação 

de candidaturas para adjudicação do direito de propriedade/locação de 

lotes integrados no “Parque de Atividades de Chaves” e “Plataforma 

Logística Internacional do Vale do Tâmega”, que decorreu no trimestre 

compreendido entre o dia 16-12-2020 e o dia 16-03-2021. -------------  

3- A reunião teve início com a apresentação do procedimento pelo 

Presidente da Comissão, Arq. Rodrigo Moreira e com a identificação dos 

requerentes por ordem de entrada das respetivas propostas, a saber: 
Nº. Requerente Empresa Nº 

entrada 

Data 

entrada 

Pretensão Atividade a 

desenvolver 

1 José 

Ricardo 

Rodrigues 

Gomes 

(sócio 

gerente) 

JOSÉ RICARDO 

GOMES, LDA. 

 

1603 04-02-

2021 

LOTE B1 do 

Loteamento 

do Parque de 

Atividades 

 

(2.278,54m2) 

Fabricação de 

automatismos para 

a habitação, 

montagem de 

caldeiras e 

radiadores para 
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aquecimento 

central 

 

2 Mário Jorge 

Ferreira de 

Faria 

(Sócio 

gerente) 

 

FLAVINOX, 

SERRALHARIA E 

EQUIPAMENTOS EM 

INOX, LDA. 

 

1972 12-02-

2021 

LOTE A5 do 

Loteamento 

do Parque de 

Atividades 

(3.271,31m2) 

Fabricação de 

portas, janelas e 

similares 

 

3 Belchior 

Martins dos 

Santos 

(Sócio 

gerente) 

 

CITROBOX, 

TELECOMUNICAÇÕES 

E ENERGIAS 

RENOVÁVEIS LDA. 

3296 12-03-

2021 

LOTE B10 do 

Loteamento 

do Parque de 

Atividades 

(2.000,00m2) 

Venda e 

instalação de 

equipamentos de 

energias 

renováveis- 

armazém e gestão 

de stocks. 

4- Identificados os três requerentes e as respetivas pretensões, a 

Comissão deu início à apreciação formal das candidaturas rececionadas, 

no que diz respeito à verificação da regularidade da instrução das 

mesmas21, bem como no que diz respeito à compatibilidade dos usos 

pretendidos com as especificações do alvará do loteamento onde os 

pedidos recaem. ----------------------------------------------------- 

5- Para o efeito, usou da palavra o 2º Vogal efetivo da Comissão, 

no sentido de informar os restantes elementos que, após ter efetuado 

uma verificação prévia à regularidade de instrução das candidaturas, 

verificou que a candidatura nº1 (José Ricardo Gomes Lda.) e a 

candidatura nº2 (Flavinox serralharia e equipamentos em inox Lda.) não 

apresentavam alguns documentos instrutórios de caráter obrigatório 

(certidão permanente da empresa e documentos de natureza económico-

financeira), situação que entretanto já foi colmatada através da 

solicitação dos documentos em falta aos requerentes via mensagem de 

correio eletrónico, e posterior anexo dos mesmos aos respetivos 

processos de candidatura. ------------------------------------------- 

6- No que diz respeito à compatibilidade das atividades a instalar 

com os usos permitidos para o local, verificou-se que todas as 

candidaturas se reportam a atividades que estão em conformidade com 

os usos permitidos nos respetivos lotes a que se candidatam, estando, 

por isso todas elas, em condições de serem admitidas e submetidos, 

cada um dos seus projetos de investimento, à respetiva análise 

substantiva, por parte da Comissão. 
N Empresa Atividade CAE da empresa Lote/Parcel

a 

pretendida 

Uso 

definido 

para o 

Lote/Parcel

a 

Verificação 

de 

compatibilida

de de uso 

1 JOSÉ 

RICARDO 

GOMES, 

LDA. 

 

Fabricação de 

automatismos 

para a 

habitação, 

montagem de 

caldeiras e 

radiadores para 

aquecimento 

central 

 

CAE da empresa: 

Principal: 

25210-R3- 

Fabricação de 

caldeiras e 

radiadores para 

aquecimento 

central. 

 

LOTE B1 do 

Loteamento 

do Parque 

de 

Atividades 

 

(2.278,54m2

) 

Industrial 

 

 

 

COMPATÍVEL – 

uma vez que a 

atividade a 

instalar e o 

CAE da 

empresa é 

considerado 

industrial no 

âmbito do SIR 

(Sistema de 

Indústria 

Responsável) 

                                                           
21 De acordo com o estipulado no artigo 11º (Instrução do processo de 

candidatura) do “Regulamento de Alienação e de Locação de Lotes do 

Parque de Atividades de Chaves”, em conjugação com a “Proposta nº 

06/GAP/2018, aprovada em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Chaves do dia 08 de fevereiro de 2018. ------------------------------ 
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2 FLAVINOX, 

SERRALHAR

IA E 

EQUIPAMEN

TOS EM 

INOX, 

LDA. 

 

Fabricação de 

portas, janelas 

e similares 

 

CAE da empresa: 

Principal: 

25120-R3-

Fabricação de 

portas, janelas 

e elementos 

similares em 

metal. 

 

LOTE A5 do 

Loteamento 

do Parque 

de 

Atividades 

(3.271,31m2

) 

Industrial 

 

 

 

COMPATÍVEL – 

uma vez que a 

atividade a 

instalar e o 

CAE da 

empresa é 

considerado 

industrial no 

âmbito do SIR 

(Sistema de 

Indústria 

Responsável) 

3 CITROBOX, 

TELECOMUN

ICAÇÕES E 

ENERGIAS 

RENOVÁVEI

S LDA. 

Venda e 

instalação de 

equipamentos de 

energias 

renováveis- 

armazém e 

gestão de 

stocks. 

CAE da empresa: 

Principal: 

82990-R3 – 

Outras 

atividades de 

serviços de 

apoio prestados 

às empresas, n. 

e.. 

Secundário: 

47784 - 

Comércio a 

retalho de 

outros produtos 

novos, em 

estabelecimento

s 

especializados, 

n. e. 

43290- Outras 

instalações em 

construções. 

43210 - 

Instalação 

elétrica. 

Instalação de 

canalizações e 

de 

climatização. 

42220- 

Construção de 

redes de 

transporte e 

distribuição de 

eletricidade e 

redes de 

telecomunicaçõe

s. 

LOTE B10 do 

Loteamento 

do Parque 

de 

Atividades 

(2.000,00m2

) 

Industrial, 

oficinal ou 

Armazém 

Comercial 

 

COMPATÍVEL – 

uma vez que o 

loteamento 

permite a 

atividade de 

armazenagem. 

 

7- Seguidamente, confirmada a correta instrução dos processos e a 

compatibilidade das atividades a desenvolver com o uso permitido para 

o local, a Comissão procedeu à análise de mérito das candidaturas e à 

respetiva ponderação dos critérios de seleção, em conformidade com o 

modelo de avaliação estipulado no Anexo III da já referida Proposta 

nº 06/GAP/2018”, em articulação, por adaptação, com o artigo 13º do 

"Regulamento de Alienação e de Locação de Lotes do Parque de Atividades 

de Chaves”. --------------------------------------------------------- 

8- Analisados todos os fatores a classificar e preenchida a 

respetiva grelha de aferição dos critérios de seleção, foram obtidas 

as seguintes pontuações: -------------------------------------------- 
Candidatura  Lote pretendido Pontuação 

atribuída 

Nível de 

projeto 

candidatura nº1 

JOSÉ RICARDO GOMES, LDA. 

 

LOTE B1 do Loteamento do 

Parque de Atividades 

 

15,375 

valores 

 

Bom 
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candidatura nº2 

FLAVINOX, SERRALHARIA E EQUIPAMENTOS 

EM INOX, LDA  

LOTE A5 do Loteamento do 

Parque de Atividades 

 

12,50 

valores 

 

Médio 

candidatura nº3 

CITROBOX, TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIAS 

RENOVÁVEIS LDA. 

LOTE B10 do Loteamento do 

Parque de Atividades 

 

12,375 

valores 

 

Médio 

9- Face à pontuação obtida por cada uma das candidaturas, as quais 

são superiores a 10 valores, a Comissão admitiu todas elas, estando 

por isso em condições de propor a adjudicação dos Lotes pretendidos, 

sem prejuízo do que se refere no ponto seguinte. ------------------- 

10- Após a análise dos documentos que se reportam aos aspetos 

ambientais das empresas subjacentes às pretensões em causa, a Comissão 

entende registar neste Relatório, em forma de alerta preventivo, que 

o licenciamento das instalações das atividades industriais pelas 

autoridades competentes para o efeito, deverá acautelar o cumprimento 

de todas as normas técnicas e regulamentares aplicáveis, de forma a 

neutralizar qualquer impacte ambiental decorrente do seu 

funcionamento. ----------------------------------------------------- 

11- Nada mais havendo a referir, e tendo por base o valor estabelecido 

para os lotes em causa, constantes na Proposta nº 06/GAP/2018, aprovada 

em Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Chaves do dia 08 de 

fevereiro de 2018, e com a deliberação de Câmara do dia 28 de setembro 

de 2020 (reintegração do Lote A5 na lista de lotes disponíveis), a 

Comissão deliberou, por unanimidade, o seguinte: -------------------- 

11.1. Propor a adjudicação do Lote B1 do Loteamento do Parque de 

Atividades de Chaves, pelo valor de 2.278,54€ à empresa JOSÉ RICARDO 

GOMES, LDA., representada pelo seu sócio gerente, senhor José Ricardo 

Gomes, uma vez que a respetiva candidatura obteve a pontuação 

necessária para ser admitida, atingindo um nível de projeto “Bom” 

(15,375 valores), devendo, no entanto, ser salvaguardada a condição 

referida no ponto 10 do presente Relatório, relacionada com a 

necessidade de cumprimento de todas as regras de controlo ambiental 

que sejam aplicáveis à unidade industrial a instalar; -------------- 

11.2. Propor a adjudicação do Lote A5 do Loteamento do Parque de 

Atividades de Chaves, pelo valor de 3.271,31€ à empresa FLAVINOX, 

SERRALHARIA E EQUIPAMENTOS EM INOX, LDA. representada pelo seu sócio 

gerente, senhor Mário Jorge Ferreira de Faria, uma vez que a respetiva 

candidatura obteve a pontuação necessária para ser admitida, atingindo 

um nível de projeto “Médio” (12,5 valores), devendo, no entanto, ser 

salvaguardada a condição referida no ponto 10 do presente Relatório, 

relacionada com a necessidade de cumprimento de todas as regras de 

controlo ambiental que sejam aplicáveis à unidade industrial a 

instalar; ---------------------------------------------------------- 

11.3. Propor a adjudicação do Lote B10 do Loteamento do Parque de 

Atividades de Chaves, pelo valor de 2.000,00€ à empresa CITROBOX, 

TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIAS RENOVÁVEIS LDA., representada pelo seu 

sócio gerente, senhor Belchior Martins dos Santos, uma vez que a 

respetiva candidatura obteve a pontuação necessária para ser admitida, 

atingindo um nível de projeto “Médio” (12,375 valores). ------------- 

11.4. Submeter o presente Relatório à próxima Reunião de Câmara 

Municipal, com vista à obtenção da competente deliberação de 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

11.5. Por fim, caso haja deliberação nos termos preconizados, adotar a 

seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------- 

11.5.1. Proceder à notificação dos requerentes sobre as deliberações 

tomadas; ----------------------------------------------------------- 
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11.5.2. Encaminhar os respetivos processos das candidaturas para a 

Unidade Flexível de 3ºGrau de Contratos e Expropriações, a fim desta 

encetar os procedimentos necessários à formalização dos respetivos 

Contrato-promessa de Compra e Venda dos 3 Lotes de terreno, em 

conformidade com o estipulado no artigo 15º do “Regulamento de 

Alienação e de Locação de Lotes do Parque de Atividades de Chaves, em 

articulação com a “Proposta nº 06/GAP/2018”, aprovada em Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal de Chaves do dia 08 de fevereiro de 

2018. -------------------------------------------------------------- 

Chaves, 25 de março de 2021, --------------------------------------- 

O Presidente, Arqº Rodrigo Moreira --------------------------------- 

O 1º Vogal Efetivo, Dra. Márcia Santos ----------------------------- 

O 2º Vogal Efetivo, Arqª Carla Joana Rodrigues --------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2021.03.29. ------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram dezasseis horas, para constar se lavrou a presente ata, e 

eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. -------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


