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Nº08 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 15 de abril de 

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

Aos quinze dias 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 doze de abril 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) “Feira Semanal de Chaves” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente 

da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que a Feira Semanal de Chaves retomou a 

sua atividade na passada quarta-feira, dia 7 de abril, após o período 

de suspensão devido à pandemia causada pela covid-19. --------------- 

O reinício desta atividade de comércio ao ar livre pressupõe o 

cumprimento de regras e recomendações de segurança e de saúde, 

implementadas de acordo com um rigoroso plano de contingência 

estabelecido, no cumprimento das orientações emanadas pela Direção-

Geral da Saúde. ----------------------------------------------------- 

O Município apela às pessoas que evitem a formação de aglomerados, 

pelo potencial risco de contágio, sendo fundamental o distanciamento 
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físico de pelo menos dois metros, assim como a formação de filas de 

espera nos locais de venda. As pessoas devem permanecer no recinto 

apenas pelo período necessário à realização de compras e tanto os 

comerciantes, como os clientes, terão obrigatoriamente de usar máscara 

e proceder à higienização regular das mãos. ------------------------- 

A autarquia procedeu à respetiva sinalética de orientação e espera que 

sejam cumpridas todas as regras de acesso definidas e que, no local, 

sejam seguidas as orientações dos funcionários municipais. ---------- 

b) “Município garantiu atividades educativas nas férias de Páscoa para 

crianças do Concelho” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que apesar das limitações decorrentes da 

pandemia, o Município de Chaves dinamizou um conjunto de atividades 

pedagógicas durante as férias escolares da Páscoa, destinadas a alunos 

em risco de insucesso e abandono escolar. --------------------------- 

Tendo em conta as circunstâncias económicas e sociais das famílias 

mais atingidas pela pandemia, ou que por motivos laborais não foi 

possível garantir o acompanhamento dos educandos neste período, a 

autarquia, em parceria com os Agrupamentos de Escolas e a equipa 

municipal, garantiu o acompanhamento e dinamização de atividades a 

várias dezenas de alunos. ------------------------------------------- 

De 29 de março a 1 de abril, entre as 09h00 e as 16h00, os alunos, 

indicados pelas escolas, usufruíram de atividades educativas, 

desportivas e recreativas, realizadas ao ar livre, seguindo todas as 

medidas e orientações da Direção-Geral da Saúde. -------------------- 

Esta iniciativa teve como objetivo promover o desenvolvimento 

integrado dos alunos e as suas competências ao nível das aprendizagens 

em diversas áreas, através de atividades que estimulam o espírito 

empreendedor, potencial criativo, reforçando o sucesso educativo. --- 

c) “Exposição “Teresa Magalhães. A invenção da vida” no MACNA” - Sobre 

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

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) apresentou ao 

público, no passado dia 11 de abril (domingo), a exposição “Teresa 

Magalhães. A invenção da vida”, com uma seleção de 38 obras das últimas 

décadas, ligadas à abstração e à representação da paisagem. --------- 

Com curadoria de Emília Ferreira, diretora do Museu Nacional de Arte 

Contemporânea, esta exposição conta ainda com a colaboração de Ana 

Vasconcelos, curadora na Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito de 

uma parceria com o MACNA. ------------------------------------------- 

Teresa Magalhães (Lisboa, 1944) é uma artista com obra extensa e 

coerente, iniciada ainda nos tempos de estudante na Escola de Belas 

Artes de Lisboa, no final da década de 1960. Com influências iniciais 

da Pop Art britânica, os seus trabalhos derivaram dessa linguagem. 

Recentemente, Teresa Magalhães tem optado por uma componente 

memorialista, quase diarística, de cariz autobiográfico, que elege o 

meio da colagem para reinventar e revisitar a sua vida, conjugando 

abstração, cor e linguagem fotográfica, num registo neo-pop. -------- 

No âmbito desta exposição, a artista doou ainda para espólio do MACNA, 

uma obra de tinta acrílica sobre tela de 2003, que passará a integrar 

e valorizar o acervo municipal deste equipamento cultural. ---------- 

As visitas decorrerão no estrito cumprimento das diretrizes emanadas 

pela Direção Geral da Saúde, tendo em conta a lotação do espaço. ---- 

A exposição estará patente até dia 29 de agosto de 2021, de terça a 

domingo, das 10h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00. Sábados, domingos e 

feriados, o MACNA encerra às 13h00, dando cumprimento ao estabelecido 

no Plano de Desconfinamento em vigor. ------------------------------- 

d) “Chaves promove Trilhos das Memórias no Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 
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Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Município de Chaves se associará à 

comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (DIMS), que 

se assinala anualmente a 18 de abril, numa iniciativa promovida pela 

Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), em colaboração com o 

ICOMOS Portugal e desenvolvida online. ------------------------------ 

Este ano subordinado ao tema "Passados Complexos: Futuros Diversos”, 

a autarquia flaviense celebra o dia com a promoção do seu património 

cultural, natural e turístico, dando destaque ao projeto “AVIVAR - nos 

trilhos das memórias”, inserido nas atividades “Rotas 

Patrimoniais/Itinerários Culturais”, que agrega na sua essência 

referências ao nível do património cultural material - edificado e 

utensílios - e imaterial – memórias. Esta proposta permite dar a 

conhecer uma parte significativa do mundo rural do concelho, 

alicerçado em seis trilhos, pequenas rotas homologadas (PR), que podem 

ser explorados numa outra perspetiva vivenciando-se, em simultâneo, o 

turismo de natureza, cultural e patrimonial. ------------------------ 

e) “MACNA inicia ciclo de visitas orientadas à exposição “NADIR AFONSO, 

ENTRE O LOCAL E O GLOBAL”” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente 

da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Museu de Arte Contemporânea Nadir 

Afonso (MACNA), no âmbito da exposição “NADIR AFONSO, ENTRE O LOCAL E 

O GLOBAL”, tem previsto realizar ao longo do ano de 2021 um ciclo de 

visitas orientadas, programa cultural que foi adiado tendo em conta 

as restrições estabelecidas em tempo de confinamento. --------------- 

Com a curadoria de Maria do Mar Fazenda este momento expositivo, aberto 

ao público desde dezembro de 2020, propõe um olhar retrospetivo sobre 

a vida e obra do Mestre, com uma seleção de obras doadas por Nadir 

Afonso e pertencentes ao património artístico municipal e ao espólio 

em depósito no MACNA, por protocolo com a Fundação Nadir Afonso. ---- 

A primeira visita orientada será realizada por LAURA AFONSO, no próximo 

dia 18 de abril, domingo, pelas 11h00.  A cada mês, serão convidadas 

figuras que contactaram com Nadir Afonso para a realização de visitas 

orientadas, de modo a completar e ampliar a narrativa em exposição.  

A participação está sujeita a inscrição, de acordo com o tarifário em 

vigor, sendo a lotação limitada a 15 pessoas, segundo as normas 

definidas pela DGS. ------------------------------------------------- 

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

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

acordo com a informação mais atualizada, constante do Boletim 

epidemiológico elaborado pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Alto 

Tâmega e Barroso do dia 12.04.2021, verifica-se uma evolução 

epidemiológica positiva no Concelho de Chaves, 66 casos por 100.000 

habitantes, tendo sido identificados um novo caso na antepenúltima 

sema na, vinte novos casos na penúltima semana e seis novos casos na 

última semana, permitindo assim a passagem do Concelho de Chaves à 

próxima fase do Plano Nacional de Desconfinamento. ------------------ 

 

 

II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, ARQ. CARLOS 

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

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

Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começando a sua intervenção 

por cumprimentar e formular votos de boa saúde para todos os presentes.  

De seguida, interpelou, o Presidente da Câmara, sobre a torre (Antena), 

instalada nas traseiras do Edifício “MEO”, questionando acerca do tipo 

de torre instalada (rede móvel ou outro tipo de situação) e se foi 

avaliado, pelos serviços municipais, o impacto urbanístico da mesma, 
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tendo em consideração, que se situa no centro histórico e tem um 

impacto visual muito significativo, bem como ao nível da saúde. ----- 

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

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

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

interveniente, referido que não dispõe de nenhuma informação sobre o 

assunto. ----------------------------------------------------------- 

Em sede de próxima reunião de Câmara, facultará, ao Senhor Vereador, 

a informação disponível nos serviços municipais, muito concretamente, 

a existência ou não de licenciamento da torre e se o mesmo cumpre 

todos os requisitos legais obrigatórios sobre a matéria. ------------ 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 01 de abril de 2021. --------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. ISENÇÃO DE TAXAS CONCEDIDA A TODOS OS FEIRANTES, VENDEDORES 

AMBULANTES E OPERADORES DE MERCADO MUNICIPAL, COM SEDE FISCAL NO 

CONCELHO DE CHAVES (PROPOSTA N.º 18/GAP/2020); - EXPOSIÇÃO - AFMRN – 

ASSOCIAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS DA REGIÃO NORTE. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº 48/DAG/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Preliminares --------------------------------------------------- 

1. Através do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local n.º 586, de 14/01/2021, a 

sociedade de Advogados CMJVB, na qualidade de mandatária da AFMRN – 

Associação de Feiras e Mercados da Região Norte, veio contestar a 

isenção de taxas concedida a todos os feirantes, vendedores ambulantes 

e operadores do mercado municipal, com sede fiscal no concelho de 

Chaves, pelo período de 10 meses, com início no dia 1 de março de 2020 

(Proposta n.º 18/GAP/2020). ----------------------------------------- 

2. Para o efeito, alega que tal isenção, ao abranger apenas os 

feirantes com sede fiscal no Concelho de Chaves, excluindo os restantes 
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feirantes, viola diretamente o artigo 65º, do Novo Regime Jurídico da 

Concorrência, o n.º 1, do artigo 80º, do Regime Jurídico de Acesso e 

Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração, o artigo 

6º, do Código do Procedimento Administrativo e, ainda, o artigo 13º, 

da Constituição da República Portuguesa. ---------------------------- 

3. Nestes termos, solicita que seja estendido o benefício da isenção 

a todos os feirantes, independentemente da sede fiscal. ------------ 

4. Assim, sobre a matéria, cumpre-me informar o seguinte: -------- 

II – Da isenção concedida no âmbito das feiras municipais ---------- 

1. Na sequência da Proposta n.º 18/GAP/2020, a Câmara Municipal de 

Chaves, em sede de sua reunião ordinária realizada no dia 14/04/2020, 

aprovou um conjunto de apoios financeiros, materiais e logísticos 

destinados à famílias e empresas/negócios afetados, no Concelho de 

Chaves, pela pandemia da COVID-19. --------------------------------- 

2. Entre as medidas aprovadas, foi prevista a isenção do pagamento 

de taxas para todos os feirantes, vendedores ambulantes e operadores 

do mercado municipal, com sede fiscal no concelho de Chaves, pelo 

período de 10 meses, com início no dia 1 de março de 2020 (atenta a 

previsão constante no artigo 25º, do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais, do Município de Chaves). -------------- 

3. Ora, como rapidamente se retira do texto da deliberação praticada 

pelo órgão executivo municipal, ficaram excluídos de tal isenção todos 

os feirantes, vendedores ambulantes e operadores do mercado municipal 

que não tenham sede fiscal no Concelho de Chaves. ------------------ 

4. Poderemos, portanto, concluir que a isenção concedida comporta 

uma descriminação positiva em relação aos sujeitos passivos que tenham 

a sua sede fiscal no Concelho de Chaves, em detrimento daqueles que 

não a têm. --------------------------------------------------------- 

5. Importa, referir, sobre esta matéria, que a previsão de uma 

descriminação, seja ela positiva ou negativa, não implica, por si só, 

a violação do princípio da Igualdade. ------------------------------ 

6. De facto, o aferimento da violação, ou não, de tal princípio 

carece de uma análise dos pressupostos que fundamentaram a isenção, 

bem como os objetivos que se pretenderam atingir com a mesma. ------ 

7. Como se viu, a isenção, em causa, surge incluída num leque de 

medidas de apoios aos munícipes e que visam atenuar os efeitos 

negativos provocados pela pandemia COVID-19 nos respetivos 

rendimentos, englobando-se, portanto, em medidas de apoio de carater 

social. ------------------------------------------------------------ 

8. Saliente-se, aqui, que a utilização de isenções temporárias de 

cobrança de taxas, tarifas e licenças relacionadas com a atividade 

económica como medida de apoio social aos munícipes afetados pelo 

surto da COVID-19, foi, aliás, consagrada pelo próprio legislador, por 

exemplo, nos n.ºs 2 e 3, do artigo 2º, da Lei n.º 4-B/2020, de 6 de 

abril. ------------------------------------------------------------- 

9. Repare-se que o legislador, na referida disposição legal, teve o 

cuidado de referir, expressamente, “munícipes”, circunscrevendo, 

portanto, a latitude subjetiva de tais medidas a tal universo para que 

os apoios pudessem beneficiar do regime excecional ali constante. 

10. E percebe-se a razão. ----------------------------------------- 

11. Estando em causa a consagração de medidas de apoio social, 

dimensão que, como se viu, pode integrar o leque de efeitos parafiscais 

das taxas municipais, não pode, tal estratégia, estar desalinhada com 

o quadro de competências e atribuições previstas na Lei n.º 75/2013, 

vocacionadas para a defesa dos interesses das populações locais. ---- 
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12. Aliás, estando em causa medidas de apoio social, muito 

dificilmente se conceberia que o Município pudesse atribuir as mesmas 

a munícipes de outros concelhos.  ----------------------------------- 

13. Ora, conforme é hoje pacificamente entendido pela doutrina e pela 

jurisprudência, a violação do princípio da igualdade pressupõe 

situações objetivamente iguais. ------------------------------------- 

14. O que significa que, no caso, o princípio da igualdade deve ser 

aferido em relação ao universo dos beneficiários das medidas de apoio 

social, determinado em conformidade com a extensão das atribuições do 

Município, os quais devem, esses sim, ser colocados em situação igual. 

15. Na situação, em causa, temos uma isenção que surge como 

materialização de uma medida de apoio aos munícipes do Concelho de 

Chaves, no âmbito da pandemia COVID-19, solução que, como se viu, foi 

prevista, com a mesma dimensão e latitude, pelo legislador nacional 

em sede do artigo 2º, da Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril. ----------- 

16. Já em sentido diferente, e na sequência da Proposta n.º 

28/GAP/2021, veio a ser aprovada, com efeitos reportados a janeiro de 

2021, a isenção do pagamento de taxas, desta vez, a todos os feirantes, 

vendedores ambulantes e operadores do mercado municipal, 

independentemente da respetiva sede fiscal. ------------------------- 

17. Sendo certo que, conforme se retira da fundamentação enunciada 

na referida proposta, a mesma surge incluída como uma medida de 

relançamento do tecido empresarial local e regional, na vertente de 

dinamização de atividades económicas geradoras de emprego e riqueza 

local, assentando, portanto, em premissas distintas da primeira 

isenção, e que justificaram, em face da finalidade subjacente à mesma 

– dinamização da atividade económica -, a sua extensão a todos os 

operadores, sem diferenciação quanto à sede fiscal. -----------------   

18. Por outro lado, importa ressalvar que, em matéria de taxas 

municipais associadas às feiras municipais, a isenção, agora colocada 

em crise, não foi a única medida adotada. -------------------------- 

19. De facto, veio a ser determinado, através de deliberação da 

Câmara Municipal tomada em sede de reunião ordinária realizada no dia 

30/03/2020, que durante o período de encerramento da feira, imposto 

no âmbito da emergência de saúde pública mundial provocada pela 

epidemia da COVID-19, os feirantes ficavam dispensados de proceder ao 

pagamento das taxas devidas pela ocupação de espaços/lugares de venda 

no terrado da Feira Semanal de Chaves e Mercado Local de Produtores, 

não tendo sido efetuada qualquer distinção entre residentes e não 

residentes no Concelho de Chaves. ---------------------------------- 

20. Por último, e contrariamente ao que é referido pela requerente, 

não foram alteradas as condições de admissão na feira, as quais se 

continuam a reger pelas regras em vigor. ---------------------------- 

21. A entender-se o contrário, o que apenas se admite por mera 

hipótese de raciocínio, qualquer isenção que o Município concedesse 

aos feirantes, em face, por exemplo, de condições socioeconómicas 

especialmente vulneráveis (vide o n.º 4, do artigo 24º, do Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no Concelho de 

Chaves) implicaria, sempre, a violação de tal normativo.  ----------- 

22. Tanto mais que as taxas municipais não se confundem com critérios 

de admissão na feira, na medida em que as mesmas constituem, antes, 

uma contrapartida pela utilização do espaço efetivamente concedido, 

ou seja, a obrigatoriedade do pagamento das mesmas apenas surge após 

a admissão e não antes. --------------------------------------------- 

III – Da Proposta --------------------------------------------------- 
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Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

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

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

a) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião de 

Câmara Municipal, em vista à tomada de deliberação consubstanciada na 

intenção de indeferir o pedido da interessada, com base nas razões 

enunciadas no capítulo anterior; ----------------------------------- 

b) Nos termos do artigo 121º, do CPA, dever-se-á conceder à 

interessada o prazo de 10 dias úteis para, querendo, vir a processo 

dizer o que tiver por conveniente relativamente à intenção de 

indeferimento proposta na alínea anterior; ------------------------- 

c) De imediato, envio do presente assunto para o gabinete do 

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

É tudo o que me cumpre informar sobre o assunto. -------------------- 

À consideração da Chefe de Divisão de Administração Geral, Dra. Carla 

Negreiro. ---------------------------------------------------------- 

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

O Técnico Superior ------------------------------------------------- 

(Dr. Marcos Barroco) ------------------------------------------------ 

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

DE 29/03/2021 ------------------------------------------------------ 

Atenta a fundamentação aduzida na presente informação é de acolher a 

estratégia perfilada no ponto III. À consideração do Senhor Presidente 

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

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

2021.03.29. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DE UMA 

QUEDA; REQUERENTE: MANUEL GONZALES ESPASANDE. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

57/DAG/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I) Antecedentes -------------------------------------------------- 

1. Manuel Gonzalez Espasande veio solicitar a assunção de 

responsabilidade civil, por parte deste Município, com vista ao 

pagamento duma indemnização pelos danos sofridos na sequência de uma 

queda ocorrida na Rua dos Ferradores, rua paralela à R. Caneiro, n.º 

47 (Rua da Ponte de Trajano). -------------------------------------- 

2.  Invocou, em defesa do direito reclamado que, no dia 31 de julho 

de 2020, pelas 19h00, quando circulava a pé no local supra 

identificado, sofreu uma queda que teve a sua origem numa rampa não 

assinalada com desnível acentuado. ---------------------------------- 

3. O requerente, considerando que o sinistro ocorreu pelo facto de 

não existir sinalização no local, potenciado pelo facto de ali existir 

uma esplanada, cujo licenciamento e fiscalização também é da 

responsabilidade do Município, pretende, nesta justa medida, atribuir 

a responsabilidade da queda ao Município, no âmbito de 

responsabilidade civil, na modalidade extracontratual, e, 

consequentemente, ver-se ressarcido pelos danos sofridos.  ---------- 

4. Com vista à quantificação dos danos, para efeitos de fixação de 

indemnização, o requerente invocou: -------------------------------- 
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i) Danos Não Patrimoniais:  ---------------------------------------- 

a) Várias Lesões no braço e mão direita e nas costas;  -------------- 

b) Lesões tão graves que requereram tratamento hospital;  ----------- 

c) Ainda hoje sente os efeitos das lesões que sofreu; --------------- 

d) Dificuldade em manusear o braço direito; ------------------------- 

e) Constantes dores lombares; ---------------------------------------  

f) Dores fortes no braço; -------------------------------------------  

g) Dificuldade em conduzir;  ---------------------------------------- 

h) Dores constantes;  ----------------------------------------------- 

i) Sequelas psicológicas, como vergonha pela queda em plena via 

pública, receio de caminhar na ponte romana e passar pelas esplanadas 

que ali se encontram e medo de voltar a tropeçar e a cair novamente; 

ii) Danos Patrimoniais: -------------------------------------------- 

a) Devido à lesão no braço não conseguiu realizar as suas tarefas 

laborais diárias;  -------------------------------------------------- 

b) Trabalhando em Portugal e Espanha, devido ao acidente teve que 

desmarcar as consultas que tinha em Espanha uma vez que não estava em 

condições de conduzir;  --------------------------------------------- 

c) Transtornos financeiros, pois deixou de trabalhar em virtude de as 

suas mãos serem elementos essenciais ao seu trabalho;  -------------- 

d) Ainda hoje sente dificuldades diárias em realizar o seu trabalho 

devido às dores constantes causadas pela queda.  ------------------- 

5. O requerente remeteu, ainda, diário clínico, datado de 3 de 

agosto de 2020, referente ao episódio de urgência n.º 80077777. 

6. Neste contexto, veio a ser solicitado a estes serviços a emissão 

da competente informação técnico-jurídica sobre a pretensão formulada 

pelo peticionário. ------------------------------------------------- 

7. Assim, sobre a matéria de direito, cumpriu, através da 

Informação/Proposta n.º 19/DAG/2021, informar o seguinte: ----------- 

“…1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das 

Pessoas Coletivas Públicas decorrente da prática de atos ilícitos 

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

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

grandes tipos, a saber:  ------------------------------------------- 

a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; ---- 

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

c) Por danos decorrentes do exercício da função político – legislativa. 

2. Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do 

exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do retrocitado 

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

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

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

afirma que a queda foi provocada por uma rampa não assinalada de 

desnível acentuado, potenciado pela existência de uma esplanada que 

obstaculiza à visualização da rampa. ------------------------------- 

5. Ora, atendendo ao quadro legal supra evidenciado, apenas fará 

sentido falar em violação de um dever, nas situações em que o mesmo 

exista. ------------------------------------------------------------ 
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6. Ou seja, para que o requerente possa falar em omissão do dever de 

sinalizar a rampa, por parte do Município, é necessário que o desnível 

em causa representasse, em face das suas características, um obstáculo 

ou perigo relevante para a circulação de peões. --------------------  

7. De facto, não poderá ser exigido ao Município a sinalização de 

todas e quaisquer irregularidades ou dificuldades existentes na via, 

mas tão só daquelas que constituam obstáculo ou perigo à normal 

circulação dos seus utentes. ---------------------------------------  

8. Neste contexto, foi solicitado à Divisão de Projetos e Mobilidade 

que se pronunciasse sobre as caraterísticas do desnível, em causa, 

nomeadamente, a respetiva altura, largura e comprimento, e respetiva 

visibilidade, bem como se o referido desnível consubstancia, de facto, 

um obstáculo ou perigo relevante para a circulação dos peões.------- 

9. Em resposta ao solicitado, a referida unidade orgânica remeteu, a 

estes serviços, a Informação/Proposta n.º 1/DPM/2021, e, através da 

qual, concluiu o seguinte:------------------------------------------ 

“(…) Da análise da informação constante na peça desenhada acima 

referida e da observação, in loco, das caraterísticas geométricas da 

interseção entre a Rua dos Ferradores e a Rua da Ponte, sou da opinião 

que o desnível em causa não consubstancia um obstáculo ou perigo 

relevante para a normal circulação de peões.”  ---------------------- 

10. Assim sendo, e partindo da análise efetuada pela Divisão de 

Projetos e Mobilidade, não parecem estar reunidos, salvo melhor 

opinião, os pressupostos legalmente exigíveis para o apuramento de 

responsabilidade civil extracontratual da Autarquia…”. -------------- 

8. Neste encadeamento, foi proposto que o assunto em crise fosse 

agendado para reunião ordinária da Câmara Municipal, com vista à 

obtenção da competente decisão administrativa, consubstanciada na 

intenção de indeferir a pretensão formulada pelo requerente, na justa 

medida em que, dos factos evidenciados, não se apurou qualquer 

responsabilidade da Autarquia, justificadora, a título de 

responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento de qualquer 

indemnização pelos danos sofridos na sequência da queda do requerente. 

9. Assim, no dia 4 de fevereiro de 2021, em reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Chaves, deliberou esta, por unanimidade, concordar 

com o teor da informação técnica suprarreferida. -------------------- 

10. Neste seguimento, e no cumprimento do disposto no artigo 121.º e 

ss. do CPA, foi tal sentido de decisão sujeita a audiência prévia, por 

forma a permitir ao interessado vir ao procedimento, por escrito, 

dizer o que se lhe oferecesse sobre o sentido da decisão. ----------- 

11. Destarte, o requerente, em sede de audiência prévia, reiterou a 

responsabilidade do Município, reforçando a ideia de se encontrarem 

verificados os elementos da responsabilidade civil extracontratual.  

12. Não obstante, e em abono da verdade se diga, que o requerente 

nada acrescentou em sede de audiência prévia, quer em matéria de facto 

quer em matéria de direito, suscetível de infletir o sentido de decisão 

tomado em sede de Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada no 

pretérito dia 4 de fevereiro de 2021, consubstanciada na intenção de 

indeferir o pedido indemnizatório formulado pelo requerente. -------  

13. Com efeito, o requerente limitou-se a reiterar que a queda foi 

provocada por uma rampa não assinalada de desnível acentuado, 

potenciado pela existência de uma esplanada que obstaculizou à 

visualização da rampa, imputando tal acontecimento ao Município em 

virtude da omissão do dever de sinalização da rampa, bem como pela não 

monitorização da colocação de esplanadas que obstaculizaram a sua 

visualização. ------------------------------------------------------ 
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14. Contudo, reforça-se, para que o requerente possa falar em omissão 

do dever de sinalização da rampa por parte do Município seria 

necessário que o desnível em causa representasse, em face das suas 

características, um obstáculo ou perigo relevante para a circulação 

de peões. ---------------------------------------------------------- 

15. Na verdade, não pode ser exigido ao Município a sinalização de 

todas e quaisquer irregularidades ou dificuldades existentes na via, 

mas tão só daquelas que constituam obstáculo ou perigo à normal 

circulação dos seus utentes. ---------------------------------------  

16. Note-se, ademais, que o caso em análise é inédito na referida 

zona, o que leva a indagar, de forma (ainda) mais vincada, qual o 

conceito de perigosidade do requerente e, consequentemente, a pôr em 

crise o dever do Município em sinalizar a dita rampa e a monitorizar 

a colocação de esplanadas naquele espaço. -------------------------- 

17. Neste sentido, também a Divisão de Projetos e Mobilidade deu o 

seu veredito de forma categórica - sobre as caraterísticas do desnível 

em causa, nomeadamente, a respetiva altura, largura e comprimento, e 

respetiva visibilidade, bem como se o referido desnível consubstancia, 

de facto, um obstáculo ou perigo relevante para a circulação dos peões 

– quando, através da Informação/Proposta n.º 1/DPM/2021, concluiu o 

seguinte: “(…) Da análise da informação constante na peça desenhada 

acima referida e da observação, in loco, das caraterísticas 

geométricas da interseção entre a Rua dos Ferradores e a Rua da Ponte, 

sou da opinião que o desnível em causa não consubstancia um obstáculo 

ou perigo relevante para a normal circulação de peões.” ------------- 

18. Além disso, os requisitos da responsabilidade civil 

extracontratual são cumulativos, o que significa que, verificada a 

falta de um deles, claudica imediatamente a imputação de determinado 

facto a título de responsabilidade civil extracontratual1. ---------- 

19.   No caso sub judice falta, desde logo, a verificação do primeiro 

requisito, isto é, de um ato ilícito, in casu omissivo, na medida em 

que não era dever do Município sinalizar a dita rampa, pois que esta 

inequivocamente não constitui obstáculo ou perigo à normal circulação 

dos seus utentes. -------------------------------------------------- 

20. Em suma, brevitatis causa, da análise jurídica e factual, bem 

como do esclarecedor contributo dado pela Divisão de Projetos e 

Mobilidade, dúvidas não restam sobre a não verificação dos 

pressupostos legalmente exigíveis para o apuramento de 

responsabilidade civil extracontratual da Autarquia. --------------- 

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

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

tomamos a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

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

da Câmara Municipal, com vista a tornar definitiva a decisão de 

indeferir a pretensão formulada pelo requerente, não decorrendo, dos 

factos evidenciados, qualquer responsabilidade da Autarquia, 

justificadora, a título de responsabilidade extracontratual, da 

assunção do pagamento de qualquer indemnização pelos danos sofridos 

na sequência da queda do requerente; -------------------------------- 

                                                           
1 Vide Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, Processo n.º 

0246/04, de 10-05-2006 “…sendo cumulativos os pressupostos da 

responsabilidade civil, quer por factos ilícitos, quer por factos 

lícitos, basta a falta de um, para que a acção improceda…” --------- 
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b) Sequencialmente, deverá o interessado ser notificado, nos termos 

do art. 114º do Código do Procedimento Administrativo, da decisão, 

agora definitiva, sobre a matéria em apreciação; -------------------- 

c) Por último, reenvio do processo, agora acompanhado da presente 

Informação/Proposta, ao Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de 

Chaves, Dr. Nuno Vaz. ---------------------------------------------- 

À consideração da Chefe de Divisão de Administração Geral, Dra. Carla 

Negreiro. ---------------------------------------------------------- 

Chaves, 08 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

O Técnico Superior Jurista ------------------------------------------ 

(Dr. Marcos Barroco) ------------------------------------------------  

O Jurista Estagiário ------------------------------------------------ 

 Dr. Pedro Carvalho Chaves) ----------------------------------------- 

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

DE 09.04.2021 ------------------------------------------------------ 

Atenta o teor da presente informação é de adotar a estratégia perfilada 

no ponto II. À consideração do Senhor Presidente da Câmara. --------- 

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

2021.04.12. --------------------------------------------------------

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. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS EM VIATURA PARTICULAR. 

REQ: ISOLINO TEIXEIRA MARTINS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 58/DAG/2021. 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

administrativos competentes desta Autarquia, sob o n.º 1292, de 

23/03/2021 (NIPG 4749/21), subscrito em nome de Isolino Teixeira 

Martins, veio solicitar o ressarcimento dos danos causados no veículo 

com a matrícula 21-AZ-64 de que é proprietário na sequência da projeção 

de uma pedra que embateu no para brisas da respetiva viatura, 

proveniente da utilização de uma “moto roçadora” -------------------- 

2) No sentido de ver a sua pretensão deferida, o peticionário invoca 
que no dia 15/03/2021, pelas 14:15, próximo do complexo de treinos do 

desportivo de Chaves foi projetada uma pedra em direção ao respetivo 

veículo, proveniente da utilização de uma roçadora operada por um 

funcionário afeto à Divisão de Ambiente e que de forma não intencional 

veio causar danos no para brisas do respetivo veículo. -------------- 

3) O correspondente processo administrativo encontra-se instruído com 
os seguintes documentos: -------------------------------------------- 

a) Cópia do Cartão de Cidadão de Isolino Teixeira Martins Pereira; 

b) Cópia do Certificado de Matrícula da viatura ligeira de 

passageiros com a matrícula 21-AZ-64, cujo titular consta, o Sr. 

Isolino Teixeira Martins Pereira; ----------------------------------- 

c) Fotocópia do “Certificado provisório de seguro automóvel”, 

emitido em nome de Isolino Pereira e relativo à viatura Mercedes Benz, 

com a matrícula 21-AZ-64; ------------------------------------------- 

d) Cópia do Orçamento, relativo à colocação de “Para-brisas”, 

incluindo outras peças correlacionadas, bem assim o custo da “mão de 

obra” para a reparação dos danos na viatura Mercedes-Benz com a 

matrícula 21-AZ-64, no valor total de € 1 005.67; ------------------- 
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e) A Informação DA N.º0166/2021, de 23/03/2021, produzida pela 

Divisão de Ambiente, dando nota da ocorrência do referido acidente no 

dia 15/03/2021, pelas 14:15h, relativamente aos danos provocados no 

“vidro frontal” da viatura com a matricula 21-AZ-64, na sequência da 

projeção de uma pedra proveniente de uma “motor roçadora” operada por 

um trabalhador da citada Divisão quando se realizavam trabalhos de 

“limpeza/corte de ervas” na Rua General Luís Pimentel Pinto quando 

naquele momento a respetiva viatura circulava; ---------------------- 

f) Registo fotográfico. ------------------------------------------ 

4) Atenta a análise fática em consonância com os documentos 

apresentados pelo peticionário, bem assim a Informação DA 

n.º0166/2021, da Divisão de Ambiente, constata-se que: -------------- 

a) O Sr. Isolino Teixeira Martins Pereira, pelas 14:15h, do dia 

15/03/2021, conduzia a viatura “Mercedes Benz”, com a matrícula 21-

AZ-64, na Rua General Luís Pimentel Pinto, quando a respetiva viatura 

foi alvo da projeção de uma pedra levantada pelo trabalho no 

manuseamento de uma máquina “Moto roçadora”, numa operação de 

manutenção limpeza/corte de ervas, em espaço público, levada a efeito 

por colaboradores municipais afetos à Divisão de Ambiente, no 

desempenho de uma atividade administrativa; ------------------------- 

b) Por efeito da atividade da “moto roçadora”, utilizada no corte 

de ervas, sai projetada uma pedra que vai atingir o vidro frontal do 

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

c) A respetiva Divisão de Ambiente (DA), certificou a verificação 

do dano, a sua origem na execução de trabalhos de manutenção/limpeza 

da respetiva via pública, pela ação de uma máquina “Moto roçadora” e 

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

frontal do citado veículo que circulava naquele momento no referido 

local. ------------------------------------------------------------- 

d) Os factos relatados constam da Informação DA N.º0166/2021, 

produzida pela Divisão de Ambiente, constitui prova bastante da 

ocorrência dos acontecimentos. -------------------------------------- 

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

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

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

1) A manutenção urbana, constitui uma atividade típica das 

competências municipais, uma vez que são atribuições dos municípios, 

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

do desenvolvimento e ordenamento do território, conforme o previsto 

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

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

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

estando atribuídos poderes às Câmaras Municipais para administrar o 

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

e ao respetivo Presidente para praticar os atos necessários à 

administração corrente do Património do Município e à sua conservação 

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

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

conservação e administração corrente do património do Município, 

compreende atos jurídicos propriamente ditos em vista ao uso e fruição 

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

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

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

roçadora, constitui um instrumento para o corte de erva e outros 

sedimentos nas atividades ou atos materiais de limpeza e conservação 

do património e domínio público, consideram-se como factos subsumíveis 
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à função administrativa deste Município, que por ação terá provocado 

um dano, numa atividade legalmente desempenhada. -------------------- 

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

manutenção do património municipal (domínio público) são atos de 

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

ocasionar responsabilidade civil extracontratual da Autarquia, 

enquanto pessoa coletiva de direito público no exercício de funções 

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

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

causa poderá subsumir-se ao regime da responsabilidade civil 

extracontratual pública ou responsabilidade dos poderes públicos do 

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

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

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

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

parte integrante, “A responsabilidade civil extracontratual do Estado 

e das demais pessoas coletivas de direito público por danos resultantes 

do exercício da função legislativa, jurisdicional e administrativa 

rege-se pelo disposto na presente lei, em tudo o que não esteja 

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

7) Relativamente à responsabilidade por danos decorrentes do 

exercício da função administrativa encontra-se prevista nos artigos 

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

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

8) Podemos então, sistematizar a responsabilidade da função 

administrativa, individualizando duas modalidades, a responsabilidade 

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

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

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

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

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

de órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

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

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

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

dos peticionados danos quando concluir que os seus órgãos ou agentes 

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

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

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

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

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

retrocitado diploma legal, determina em que termos existe essa 

responsabilidade exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas 

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

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

Estado e as demais pessoas coletivas de direito público são 

exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de ações ou 

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

órgãos, funcionários ou agentes, no exercício da função administrativa 

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

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

corresponde, no essencial, ao conceito civilístico de responsabilidade 

civil extracontratual por factos ilícitos que tem consagração legal 

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

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

facto e o dano. ----------------------------------------------------- 
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14)  O que significa para que tal responsabilidade exista, é 

necessário que se verifiquem de forma cumulativa os seguintes 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos 

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

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

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

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

− Que desse ato tenham resultado prejuízos; --------------------- 

− Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo 

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

15)  Enunciados que estão todos os pressupostos da responsabilidade 

civil extracontratual, cabe apurar se no caso individual e concreto 

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

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

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

praticado por um trabalhador ou órgão da entidade pública, que tal 

conduta seja ilícita por violar princípios, normas constitucionais, 

legais ou regulamentares ou decorra de um funcionamento anormal dos 

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

e, que o facto ilícito tenha provocado os danos ocorridos sem a 

interferência, no caso concreto de circunstâncias excecionais, 

anómalas ou anormais. ----------------------------------------------- 

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

em causa foram provocados com uma máquina “Moto roçadora” utilizada 

durante a realização de trabalhos de manutenção/limpeza da via 

pública, muito concretamente, corte de erva, no local supra 

identificado e no âmbito e exercício de funções administrativas por 

um colaborador municipal. ------------------------------------------- 

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

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

legal, determina que a mesma deve ser apreciada pela diligência e 

aptidão que seja razoável exigir, em função das circunstâncias de cada 

caso, de um titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e 

cumpridor.---------------------------------------------------------- 

19)  O que significa que, a culpa não tem de ser avaliada segundo 

elevados padrões de competência técnica, de profissionalismo ou de 

eficiência, mas segundo o que seria normalmente exigível, nas 

circunstâncias do caso, para quem detém a qualidade de titular de 

órgão administrativo ou de funcionário, segundo o disposto no n.º1, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Administração não incorre automaticamente em responsabilidade civil 

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

22) Para existir ilicitude responsabilizante, é necessário que a 

Administração tenha lesado direitos ou interesses legalmente 

protegidos do particular, fora dos limites consentidos pelo 

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

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

Informação produzida pela Divisão de Ambiente, parecem estar reunidos, 
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salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis para o 

apuramento de responsabilidade civil extracontratual da Autarquia. -- 

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

manutenção de espaços desta Autarquia, incluindo a utilização de 

máquinas desta natureza, tome as preocupações necessárias para evitar 

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

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

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

são exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de ações ou 

omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, pelos seus funcionários 

ou agentes no exercício da função administrativa e por causa desse 

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

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

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

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

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

poderia ter verificado se existiam pedras no respetivo local de forma 

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

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

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

culpa a existir é uma culpa leve, verificando-se assim, uma 

responsabilidade exclusiva do Município de acordo com o disposto no 

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

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

27) Assim sendo, atentas as considerações anteriores permitem 

concluir da verificação cumulativa dos pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual, muito concretamente, a culpa 

dos serviços municipais, facto que imputa a responsabilidade ao 

Município de Chaves pelos danos que se verificaram na esfera jurídica 

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

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

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

Município, de acordo com as disposições combinadas e previstas no 

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

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

encontrando-se assim preenchidos os cinco pressupostos cumulativos da 

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

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

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

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

legalmente exigíveis da responsabilidade civil extracontratual da 

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

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

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

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

da Câmara Municipal, com vista à tomada de deliberação consubstanciada 

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

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

Autarquia, a título de responsabilidade extracontratual, conforme 

Informação DA n.º0166/2021, produzida pela Divisão de Ambiente. ----- 

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

indemnização pelos danos sofridos na viatura supra identificada, 

deverá o presente assunto ser encaminhado para a unidade responsável 

por assuntos desta natureza, no caso, a Unidade Flexível de 2º Grau 
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de Gestão Financeira, em vista à ativação do seguro de responsabilidade 

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

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

Procedimento Administrativo, deverá a interessada ser notificada da 

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

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

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

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

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

Chaves, 9 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

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

DE 09.04.2021 ------------------------------------------------------ 

Atenta o teor da presente informação é de adotar a estratégia perfilada 

no ponto III. À consideração do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno 

Vaz. --------------------------------------------------------------- 

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

2021.04.12. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. PROGRAMA NACIONAL EM TORNO DA MEMÓRIA DO HOLOCAUSTO – PROJETO NUNCA 

ESQUECER. INFORMAÇÃO Nº24/DEAS/UE/2021. ----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Para assinalar os 80 anos sobre o salvamento pelo Cônsul de Portugal 

em Bordéus, Aristides Sousa Mendes, de milhares de homens, mulheres e 

crianças, muitos deles judeus, foi criado o PROGRAMA NACIONAL EM TORNO 

DA MEMÓRIA DO HOLOCAUSTO – PROJETO NUNCA ESQUECER, formalizado através 

da Resolução do Conselho de Ministros nº 51/2020, de 25 de junho. --- 

A concretização deste programa tem como objetivo recordar e condenar 

o terror e a destruição dos anos dramáticos da segunda guerra, o 

extermínio de milhões de judeus, incluindo mais de um milhão de 

crianças e a perseguição e morte de milhares de tantos outros 

considerados indesejáveis – entre eles, milhares de ciganos, cidadãos 

portadores de deficiência, homossexuais, intelectuais e opositores 

políticos. --------------------------------------------------------- 

O aludido programa visa ainda evocar o sofrimento de inúmeras vítimas, 

incluindo os cidadãos portugueses detidos em campos de trabalho 

forçado, em campos de concentração e os que foram feitos prisioneiros 

de guerra, bem como as vagas de refugiados que procuraram abrigo em 

Portugal durante a guerra. Simultaneamente, pretende recordar a ação 

corajosa de salvadores portugueses. -------------------------------- 

A efeméride em causa, para ter a abrangência que se pretende,  entende 

que o papel dos municípios é fundamental para a divulgação e 

implementação do programa, reforçando o reconhecimento dos cidadãos 
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sobre a segunda guerra mundial, de forma especial no impacto que o 

Holocausto teve em Portugal, quando neste contexto, estiveram em causa 

portugueses salvadores e vítimas do regime nazi, bem como de 

refugiados, notáveis e desconhecidos, em trânsito ou com residência 

fixa, que em Portugal encontraram um local de acolhimento e proteção. 

No contexto do mencionado Programa, o Secretário Geral da ANMP 

(Associação Nacional dos Municípios Portugueses) enviou missiva à 

Câmara Municipal, no sentido de se associar às comemorações do mesmo, 

a serem levadas a cabo no decorrer do presente ano civil de 2021, 

tendo como base os conteúdos insertos na supra mencionada “Resolução 

do Conselho de Ministros nº 51/2020, de 25 de junho”, documento anexo 

a esta informação. -------------------------------------------------- 

Assim, de forma sintética, o Projeto NUNCA ESQUECER assenta a sua base 

programática em quatro eixos: --------------------------------------- 

Eixo 1 – Conhecimento; ---------------------------------------------- 

Eixo 2 – Educação; -------------------------------------------------- 

Eixo 3- Memória e Reconhecimento Institucional; --------------------- 

Eixo 4 – Divulgação. ------------------------------------------------ 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Ora, cumprindo despacho do senhor Vice-Presidente, dr. Francisco Melo, 

de 19 de fevereiro último, somos a informar: ------------------------ 

1 – Considerando a panóplia de ações que são propostas para a efeméride 

em torno dos 80 anos sobre o salvamento pelo Cônsul de Portugal em 

Bordéus, Aristides Sousa Mendes, de milhares de homens, mulheres e 

crianças, muitos deles judeus; -------------------------------------- 

2 – Considerando que na aludida resolução, o Eixo 2 – Educação, no seu 

ponto 2.6, faz alusão à possibilidade da divulgação, junto das escolas, 

da Exposição “Trabalhos forçados portugueses no III Reich” – Exposição 

Itinerante ou Digital, podendo ocorrer durante o ano civil de 2021, 

sob a coordenação do Ministério da Educação; ------------------------ 

3 – Considerando ainda que na citada resolução, o Eixo 3 – Memória e 

Reconhecimento Institucional, no ponto 3.3 – “Homenagem pública 

descentralizada aos salvadores e às vítimas portuguesas do regime 

nazi”, faz alusão a ações através de atribuição de topónimos a 

arruamentos, praças, jardins, entre outros. ------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Pelo exposto e atendendo ao significado que tal efeméride tem para a 

memória coletiva da Humanidade em geral, dos portugueses e dos 

flavienses em particular, julgamos como pertinente a colaboração e o 

contributo do Município de Chaves na mesma, através da participação 

em ações incluídas no PROGRAMA NACIONAL EM TORNO DA MEMÓRIA DO 

HOLOCAUSTO - Projeto NUNCA ESQUECER, inserto na Resolução do Conselho 

de Ministros nº 51/2020, de 25 de junho. ----------------------------  

Atendendo às várias sugestões que são elencadas na aludida resolução 

do Conselho de Ministros, somos a sugerir superiormente o seguinte: 

a) – Inserido no Eixo 2 – Educação, acolher a exposição “TRABALHOS 

FORÇADOS PORTUGUESES NO III REICH”, destinada à comunidade e às escolas 

do concelho de Chaves; ---------------------------------------------- 

b) – Inserido no Eixo 3 – Memória e Reconhecimento Institucional, 

atribuir o nome a uma artéria, praça, jardim, ou outro, a Aristides 

Sousa Mendes, como forma de perpetuar a memória do Holocausto, 

perdurando assim no tempo e na memória dos flavienses este cidadão 

português. --------------------------------------------------------- 

Caso esta proposta mereça o inteiro acolhimento superior, mais 

propomos os seguintes procedimentos: -------------------------------- 
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1 – Sobre a exposição mencionada na alínea a), contatar o coordenador 

da mesma, neste caso o Ministério da Educação, no sentido da 

manifestação do interesse no seu acolhimento no Município de Chaves; 

Caso o nosso Município seja contemplado, que a mesma seja realizada 

na sala multiusos do Centro Cultural de Chaves, Biblioteca Municipal, 

ou outro espaço que superiormente seja decidido, possibilitando assim 

a sua visita, não só pelos cidadãos, como da comunidade escolar; ----  

2 – Sobre o mencionado na alínea b), caso mereça o inteiro acolhimento 

superior, deve o assunto ser encaminhado para o setor de Sinalética e 

Toponímia, integrado na Divisão de Projetos e Mobilidade, para que 

possam ser encetados todos os procedimentos formais a tal 

materialização. ---------------------------------------------------- 

Por último, que esta proposta seja presente a uma próxima reunião de 

Câmara Municipal para deliberação. ---------------------------------- 

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

Os técnicos Superiores, --------------------------------------------- 

(António Ramos) ----------------------------------------------------                             

(Jorge Leite) ------------------------------------------------------ 

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

- Email da ANMP; --------------------------------------------------- 

- Resolução do Conselho de Ministros nº 51/2020. -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2021.03.22. ------------------------------------------------------  

Concordo com a presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração 

superior.----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2021.03.23. ------------------------------------------------------

Autorizo se desenvolvam as propostas apresentadas com os fundamentos 

expressos. --------------------------------------------------------- 

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. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS PASSES ESCOLARES DOS ALUNOS 

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

INFORMAÇÃO Nº26/DEAS/UE/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 2021.03.25. ------------------------------------------------------  

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2021.04.06. ------------------------------------------------------

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. PROPOSTA DE CONTRATO DE COMODATO – ATRIBUIÇÃO DE SEDES A 

CLUBES/ASSOCIAÇÕES NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL. INFORMAÇÃO 

/DJD Nº 05/ 2021. --------------------------------------------------- 



                                                                F. 181 

                                                                  _____________________ 

 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.Considerando que o Pavilhão Gimnodesportivo Municipal permite a 

prática de atividades físicas e desportivas, promovendo assim, hábitos 

e estilos de vida saudáveis reconhecidos como elemento fundamental de 

educação, cultura e vida social do cidadão; -------------------------

2.Considerando que no Pavilhão Municipal existem espaços físicos 

disponíveis passiveis de serem utilizados para fins variados, salas 

ou arrecadações; ----------------------------------------------------

3.Considerando que ditos espaços físicos podem ser ocupadas por clubes 

ou associações que assim o necessitem, para arrumação de material 

desportivo e/ou para sala de apoio logístico nas suas atividades 

desportivas, a exemplo dos espaços já atribuídos e ocupadas pelo Grupo 

Desportivo de Chaves (Futsal Feminino), pelo Núcleo de Árbitros de 

Futebol e Futsal do Alto Tâmega, pelo Hóquei Clube Flaviense e pela 

Escola Profissional de Chaves;---------------------------------------

4.Considerando que foram contactados através de oficio 02/DJD/2020 de 

21/08/2020, clubes e associações que tinham manifestado interesse em 

ter um espaço físico para arrumação de material e sala de apoio; ----

5.Considerando que os clubes e associações contactadas foram a 

Associação “O Samurai”, a Associação Cultural e Desportiva de Santo 

Estevão, a Associação Desportiva “Chaves Beach Games”, o Natação Clube 

de Chaves e o Flavitus Natação Clube; -------------------------------

6.Considerando que somente responderam e demonstraram interesse na 

ocupação do espaço a Associação Cultural e Desportiva de Santo Estevão 

e o Natação Clube de Chaves;---------------------------------

7.Considerando que os espaços a ocupar são duas salas e responderam 

afirmativamente dois clubes/associações; ----------------------------

8.Considerando que, no intuito de se salvaguardar os interesses das 

partes envolvidas, tem-se adotado a celebração de “contratos de 

comodato”, contendo as cláusulas disciplinadoras dos direitos e 

obrigações das partes signatárias; ----------------------------------

9.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 art.1129º 

e ss, do Código Civil;----------------------------------------------- 

10.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, o Município de 

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

11.Considerando, por fim, a necessidade de efetuar um contrato de 

comodato entre ambas as partes.--------------------------------------

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

1.Considerando que, nos termos do disposto na alínea f) e k), do n.º 

2, do artigo 23º, ao Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 14 de setembro, 

os Municípios dispõe de atribuições no domínio cultural, desportivo e 

recreativo;---------------------------------------------------------

2.Considerando que, nos termos do disposto na alín. u), do nº 1, do 

art. 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à 

Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município.----------------------------------------------------------

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a aprovação da seguinte 
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estratégia procedimental: -------------------------------------------

a)Que sejam aprovadas as minutas dos Contratos de Comodato a celebrar 

com as entidades, Associação Cultural e Desportiva de Santo Estevão e 

Natação Clube de Chaves, as quais se anexam a esta informação, bem 

como a localização de cada espaço a ocupar devidamente identificados 

na planta; ----------------------------------------------------------

b)Caso esta proposta seja aceite superiormente, mais se propõe que a 

mesma seja encaminhada à próxima reunião de Câmara para deliberação, 

em conformidade com o disposto na alín. u), do nº 1, do art. 33º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com vista à aprovação 

da mesma; -----------------------------------------------------------

c)Caso as minutas dos Contratos de Comodato venham a ser aprovadas, 

nos termos anteriormente sugeridos, por parte do órgão executivo 

municipal, que fique desde já legitimado o Presidente da Câmara 

Municipal a proceder à sua assinatura em representação do Município 

de Chaves.---------------------------------------------------------- 

d)Por último, enviar as minutas à DAG, Unidade de Contratos e 

Expropriações, para os fins tidos por convenientes. ----------------- 

À Consideração Superior -------------------------------------------- 

O Assistente Técnico -----------------------------------------------

(Mário Gonçalves) -------------------------------------------------- 

Em anexo: as referidas minutas de Contratos de Comodato ------------      

plantas de localização dos espaços a ocupar ------------------------ 

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

CONTRATO COMODATO --------------------------------------------------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

Município de Chaves ------------------------------------------------- 

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

_____________________________________ ------------------------------ 

Entre -------------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, pessoa coletiva numero 501 205 551, com sede 

no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, e com poderes para 

o ato, conforme o disposto nas alíneas a), do nº1 e h), do nº2, do 

art. 68º, da Lei 169/99, de 18 setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 janeiro, e adiante designado por primeiro 

outorgante ou comodante, devidamente autorizado por deliberação 

camarária de ________________. -------------------------------------- 

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

____________________________, pessoa coletiva 

nº_____________________, representada neste ato pelo 

________________________, e com poderes para o ato, e adiante 

designado por segundo outorgante ou comodatário, devidamente 

autorizado por ___________________________________. ----------------- 

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

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

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

(Identificação do Imóvel) ------------------------------------------- 

O primeiro outorgante é proprietário do imóvel – Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal e respetivos gabinetes, sitos na na Avenida 

Irmãos Rui e Garcia Lopes, freguesia de Santa Maria Maior, concelho 

de Chaves, e inscrito na matriz predial com o artigo urbano nº1332. - 

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

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

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

prazo, que venha a ter, necessidade daquele espaço/gabinete, e que o 

segundo outorgante dele necessita para seu uso, o primeiro entrega o 
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mesmo ao segundo, a fim de que este se sirva dele para a instalação 

de um espaço de arrumação de material e apoio logístico, devidamente 

identificado na planta em anexo ao presente contrato, nos termos do 

disposto na alínea f) do artigo 1135º do Código Civil, com a obrigação 

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

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

(Das Obrigações do Comodatário) ------------------------------------- 

O segundo outorgante fica obrigado a fazer uso prudente e cuidado do 

identificado gabinete do imóvel, designadamente, dando integral 

cumprimento às seguintes prescrições: -------------------------------

a)Manter e restituir o gabinete em bom estado de conservação, 

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 gabinete, e gastos 

de utilização; ------------------------------------------------------

c)Utilizar o gabinete em causa única e exclusivamente para os fins 

previstos na Cláusula 2ª, do presente contrato; ---------------------

d)Respeitar as normas regulamentares sobre o funcionamento do Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal; ------------------------------------------

e)Informar o primeiro outorgante aquando de eleições e mudança de 

direção da coletividade; --------------------------------------------

f)Fornecer, sempre que requerido pelo primeiro outorgante, os 

contactos dos elementos da direção (telemóvel ou e-mails, quando for 

o caso), em vista a facilitar a comunicação e envio de informações 

entre as partes. ---------------------------------------------------- 

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

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

1.Todas as obras e benfeitorias que forem realizadas pelo segundo 

outorgante, no gabinete previsto na cláusula 2ª, passarão a fazer 

parte integrante da mesma, 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 titulo for, pela 

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

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

(Prazo de Vigência) -------------------------------------------------

1.O presente contrato tem a duração de 1 ano, renovável por igual 

período de tempo, senão for denunciado por qualquer parte 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 dos outorgantes poderá 

resolver o presente contrato nos termos do artigo 1140º, do Código 

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

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

(Resolução e caducidade do Contrato) --------------------------------

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

com fundamento no incumprimento das obrigações do segundo outorgante, 

previstas na cláusula 3ª. -------------------------------------------

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 
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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 1129º e seguintes do 

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

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

para cada um dos outorgantes. --------------------------------------- 

Assim o outorgaram. ------------------------------------------------- 

Chaves, ___ de_________ de 202__ ------------------------------------ 

O primeiro Outorgante: __________________________________________ --- 

O segundo Outorgante: __________________________________________ ---- 

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

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FRANCISCO MELO, 

DE 2021.02.03. ------------------------------------------------------

Ciente. Juntar parecer da DAG, relativo à necessidade assunção de 

seguro multirrisco a cargo do beneficiário e sobre a garantia de acesso 

aos espaços pelo Município para verificações. Juntar parecer da DGF 

relativo ao valor que resultava em euros equivalente ao comodato agora 

gratuito. Levar após juntar pareceres à decisão da Câmara. ---------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.  PROCESSO Nº22/2021 INFORMAÇÃO Nº145/DEAS/2021. ------- 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL 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 

30/03/2021 --------–------------------------------------------------ 

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. --------------------------------------------- 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

 

1- PLANEAMENTO 
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2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 3. -– 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, ENG. VICTOR SANTOS. -------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 4. -– 

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

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

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

 

 

3.3. PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO TITULADAS 

PELO ALVARÁ DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO Nº 99/17 – LUGAR DO PEDRETE, SANTA 

MARIA MAIOR – E- REDES – DISTRIBUIÇÃO ELETRICIDADE S.A. – PROCESSO Nº 

163/04 – INFORMAÇÃO Nº 541/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA, CONCEIÇÃO REI, 

DATADA DE 2021.03.24. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO ------------------------------------------------------- 

Através da Carta 608/20/D-DSAN-AAD-ALR, de 19-12-2020, a EDP 

Distribuição – Energia, S.A,  comunicou  a  esta autarquia que procedeu 

à receção provisória das infraestruturas elétricas da operação 

urbanística, promovida pela sociedade por quotas, Idalina Unipessoal, 

Lda, non lugar referido em epígrafe, tendo sido elaborado o “Auto de 

Entrega e Receção Provisória”, anexo à carta, registada nesta unidade 

orgânica com o nº 117/21, em 13-01-2021. ---------------------------- 

2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

A apreciação do pedido de receção provisória, das obras de urbanização, 

tituladas pelo alvará de obras de construção nº99/17, possui os 

seguintes antecedentes: ---------------------------------------------  

2.1-Licença de construção nº 64/06, relativa á licença parcial para a 

construção da estrutura do edifício. -------------------------------- 

2.2-Alvará de Obras de Construção nº 99/17, para construção de um 

imóvel destinado a habitação coletiva, com a área de 3 504,80 m2. -- 

2.3-Certidão de propriedade horizontal, emitida em 14 de Setembro de 

2017, com a construção de 18 frações autónomas, destinadas a habitação. 

2.4-Alvará de Autorização de Utilização nº 96/17, em 29 de setembro 

de 2017, titulando por despacho do Vereador Responsável, datado de 

28/09/2017, a autorização de utilização, para as frações, “E”, “F”,” 

K”, “Q”, e “R”, destinadas a habitação. ---------------------------- 
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2.5 -Alvará de Autorização de Utilização nº 63/18, em 18 de abril de 

2018, titulando por despacho do Vereador Responsável, datado de 

06/11/2017, a autorização de utilização, para as frações, “A”, “B”,” 

C”, “D”, “G”, “H”, “I”, “M” e “N”, destinadas a habitação. -------- 

2.6-Mediante o requerimento, registado nesta unidade orgânica com o 

nº 1299/18, a sociedade por quotas, Idalina, Unipessoal, Lda, 

solicitou a receção provisória das obras de urbanização, as quais 

consistiram nos trabalhos de Eletricidade e Alargamento da rua 

Marquesa de Alorna e Abastecimento de Água, incidentes na parcela 

cedida ao domínio público, com a área de 746,18 m2. ----------------- 

2.7-Alvará de Autorização de Utilização nº 88/18, em 10 de julho de 

2018, titulando por despacho do Vereador Responsável, datado de 

03/11/2017, a autorização de utilização, para as frações, “J”, “O” e 

” P”, destinadas a habitação. --------------------------------------- 

2.8-No processo consta o Aditamento ao projeto da Rede de Distribuição 

de Energia em Baixa Tensão e de Iluminação Pública, acompanhado com o 

respetivo parecer favorável, emitido pela EDP-Distribuição, S.A  

(ofício com a referência Carta 612/18/D-DRCN-AVR, de 24-10-2018, 

registado nesta unidade orgânica com o nº 2280/18, no qual se encontra 

plasmado o valor de € 9 698,00 (nove mil seiscentos e noventa e oito 

euros), para garantia da boa e regular execução das obras de 

Eletricidade. ------------------------------------------------------ 

2.9-Relativamente ao projeto de Telecomunicações executado, consta no 

processo, Declaração do Engº Técnico Viriato Augusto Rodrigues de 

Jesus, na qualidade de técnico responsável pela Infraestruturas de 

Telecomunicações (apresentada sob o requerimento nº 760/19), na 

qualidade de técnico responsável pela Infraestruturas de 

Telecomunicações, declarando que o projeto de Telecomunicações 

apresentado sob o requerimento nº 2629/18, corresponde às 

Infraestruturas de Telecomunicações existentes no local. ------------ 

2.10-Mediante o requerimento registado com o nº 771/19, a interessada 

apresenta os seguintes elementos: ----------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do diretor das obras de urbanização. ----- 

-Certidão da Conservatória do Registo Predial do prédio urbano, 

inscrito na matriz predial da freguesia de Santa Maria Maior sob o 

artigo 6880º e descrito na Conservatória do Registo predial de Chaves 

com o nº 1981/20090424, no qual consta a área do prédio de 2 253,82 

m2. ---------------------------------------------------------------- 

-Planta de Cedências com indicação dos materiais aplicados. -------- 

-Medições e Orçamento dos trabalhos efetivamente executados inerentes 

ao alargamento do arruamento e de abastecimento de água. ------------ 

2.11-Em reunião de câmara de 09-12-2019, sob proposta da INFORMAÇÃO 

Nª 2010/SCOU/2019, destes Serviços Técnicos, o Executivo deliberou as 

seguintes resoluções: ----------------------------------------------- 

• Aprovar a Planta com a indicação dos materiais e medições e 

orçamento, apresentados sob o requerimento nº 771/19. --------------- 

• Projeto de decisão, conducente ao indeferimento do pedido de 

receção das obras de urbanização tituladas pelo alvará de construção 

nº 99/17 (passeio, faixa de estacionamento, abastecimento de água e 

eletricidade em virtude de no processo não constar o parecer favorável 

da EDP Distribuição, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 87º do 

Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações. ------- 

• A liberação do montante de € 3 750 (três mil setecentos e 

cinquenta euros), correspondente a  100% do valor da caução prestada 

em  numerário,  através do Documento de Receita Nº 2018/1/88, constante 

no processo a folha nº  2216,  de acordo com o disposto no nº 7, 8 e 
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9 do artigo 12º do Regulamento Municipal da Urbanização  e da 

Edificação, conjugado com o artigo 86º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação. ---------------------------------------- 

• A redução do valor da caução, prestada, mediante depósito em 

dinheiro, através do Documento de Receita Nº 2017/1/170, no valor 

inicial de € 19 611,08, para o valor de € 12 283,95 (doze mil duzentos 

e oitenta e três euros e noventa e cinco cêntimos), referente aos 

trabalhos de Eletricidade e do alargamento da Rua Marquesa de Alorna 

e abastecimento de água, incidentes na parcela cedida ao domínio 

público, com a área de 746,18 m2, de acordo com o nº 3 do artigo 54º 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. ------------------ 

2.12-A caução a que se refere o artigo 54º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16/12, com posterior alteração, constante no processo 

administrativo  registado com o nº 163/04  e destinada a garantir a 

boa e regular execução das obras de urbanização, tituladas pelo alvará 

de obras de construção nº 99/17, foi prestada mediante depósito em 

numerário, conforme DOCUMENTO RECEITA  Nº 2017/1/170, no valor atual 

de € 12 283,95  (doze mil duzentos e oitenta e três euros e noventa e 

cinco cêntimos),  constante no processo  a folha nº 1855. ----------- 

2.13-Mediante o email, enviado a 18-01-202 às 10:54 h,  pela Assistente 

técnica,  Dª Licínia Correia, a exercer funções na Secção de 

Contabilidade da Divisão de Gestão Financeira, desta autarquia, estes 

Serviços Técnicos tomaram conhecimento da Ordem de Pagamento de 

Operações não Orçamentais nº 31/2020, de 23-01-2020, referente à 

devolução de caução, referente ao processo nº 163/04 ( 3 750,00 € - 

GUIA 218/1/88) e (7 327,13 €  - GUIA 2017/1/170), conforme propostas 

mencionadas nos itens 6.1.3, 6.1.4 e 6.3, da INFORMAÇÃO Nº 

2010/SCOU/2019 e aprovadas pelo Executivo em   reunião de câmara de 9 

de Dezembro de 2019. ------------------------------------------------ 

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

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

O pedido da interessada, tem enquadramento legal, nos termos do 

disposto no nº 1 e 2 do artigo 87º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, 

o qual aprovou o Regime Jurídico ad Urbanização e da Edificação. ---- 

3.2-No Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29/1, com posteriores alterações ----------------------- 

De acordo com o disposto no nº 3 do artigo 87º do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, à receção provisória e respetiva vistoria, é 

aplicável, com as necessárias adaptações, o regime aplicável à receção 

provisória e definitiva das empreitadas de obras públicas, Decreto-

Lei nº 18/2008, de 29/1, na sua versão final. ----------------------- 

4-PARECER EXTERNO     ----------------------------------------------- 

No presente processo registado com o nº 163/04, consta a Carta 

608/20/D-DSAN-AAD-ALR, de 19-12-2020, acompanhada de Auto de Entrega 

e de Receção Provisória, documentos  remetidos   pela EDP Distribuição 

– Energia, S.A,  a esta autarquia, através da qual, aquela 

concessionária, mencionou que procedeu à receção provisória das 

infraestruturas elétricas, tituladas pelo alvará de construção nº 

99/17. ------------------------------------------------------------- 

Informou ainda aquela entidade exterior que, procedeu à ligação da 

rede de iluminação pública, situada sob o passeio ascendente da rua 

Marquesa de Alorna, confinante a Nascente com o edifício destinado a 

habitação coletiva, promovido pela sociedade por quotas, Idalina 

Unipessoal, Lda. ---------------------------------------------------- 

5-PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO E ESTADO DO PROCESSO ----  
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No seguimento do pedido de receção das obras de urbanização, tituladas 

pelo alvará de construção nº 99/17, foram encetados os seguintes 

procedimentos: ----------------------------------------------------- 

5.1-Realização no dia 8 de Janeiro de 2019, de uma  vistoria técnica 

às  referidas obras de urbanização, por uma comissão, a que se refere 

o nº 2 e nº 3, ambos  do artigo 87º do  Decreto-Lei nº 555/99, de 

16/12, com posteriores alterações, o qual aprovou o Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação (com conhecimento prévio  da promotora), 

cujo Auto de Vistoria, consta no processo, a folha nº 2466 e 2467. -- 

5.2-No dia 9 de Maio  de 2019, foi  realizada vistoria técnica pela 

Divisão de Obras Públicas, à envolvente do edifício, construído sob o 

alvará de construção nº 99/17, tendo em vista a  liberação da caução,  

no valor de 3 750 €,  a que se refere o nº  2 do artigo 86º do Decreto-

Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com posteriores alterações, antes 

da emissão do alvará  de autorização Nº 88/18. ---------------------- 

5.3-Através do n/ ofício  com a referência 06/DGOT/2019,  datado de 

03-01-2019, foi  solicitado o competente parecer à EDP-Distribuição, 

S.A, com vista à eventual receção provisória das obras de Eletricidade, 

tituladas pelo alvará de obras de construção nº 99/2017, referente à 

edificação de imóvel, destinado a habitação coletiva,  promovido pela 

sociedade  por quotas, Idalina Unipessoal, Lda, no lugar referido em 

epígrafe. ---------------------------------------------------------- 

5.4-Em 03-01-2019, a Dª Carla Correia, na qualidade de funcionária do 

GIPC, Lda, teve conhecimento da INFORMAÇÃO Nº 2153/SCOU/2018, 

sancionada superiormente em 28-12-2018, para posterior comunicação à 

interessada. ------------------------------------------------------- 

6-PARECER ---------------------------------------------------------- 

6.1-O pedido da interessada, solicitado sob o requerimento nº 1299/18,  

enquadra-se nos termos do disposto no artigo 87º do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, com posteriores alterações,  tendo sido realizada  

uma vistoria técnica às obras de urbanização tituladas pelo alvará  de 

construção nº 99/17 pela comissão de vistorias, para elaboração do 

Auto de Receção Provisória, constante no processo a folhas nº 2466 e 

nº 2467. ------------------------------------------------------------ 

6.2-A EDP Distribuição – Energia, S.A, mediante a Carta 608/20/D-DSAN-

AAD-ALR, de 19-12-2020, comunicou  a  esta autarquia que procedeu à 

receção provisória das infraestruturas elétricas da operação 

urbanística, promovida pela sociedade por quotas, Idalina Unipessoal, 

Lda, no lugar referido em epígrafe, tendo sido elaborado o “Auto de 

Entrega e Receção Provisória”, anexo à  referida carta. ------------- 

6.3-As obras de Eletricidade, orçadas no montante de 9 698,00 €, 

projetam-se sobre o passeio e a faixa de estacionamento, executadas 

no Alargamento da rua Marquesa de Alorna, cujos trabalhos foram 

estimados no montante de 2 585,95 €. ------------------------------- 

6.4-As obras de urbanização, referentes à execução do passeio e faixa 

de estacionamento,  tituladas pelo alvará de construção nº 99/17, para 

alargamento da Rua Marquesa de Alorna e referidas no  Auto de Receção 

Provisória, constante  no processo a folhas nº 2466 e nº 2467, são  

passíveis de serem objeto de receção provisória,  em virtude  já 

constar no presente processo, registado com o nº 163/04, o  parecer 

favorável, emitido pela EDP-Distribuição, S.A, referido no capítulo 

1, da presente informação técnica. --------------------------------- 

6.5-Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 87º do RJUE, conjugado 

com o   nº 5 do artigo 295º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

propõe-se que a liberação da caução seja realizada  faseadamente, 

durante um período de 5 anos, contados  da data da receção provisória 

da obras, nos termos expressos no quadro que se segue: ------------- 
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Quadro I – Liberação da caução ------------------------------------- 

1º ano após a receção provisória 30% da caução total da obra 

2º ano após a receção provisória 30% da caução total da obra 

3º ano após a receção provisória 15% da caução total da obra 

4º ano após a receção provisória 15% da caução total da obra 

5º ano após a receção provisória 10% da caução total da obra 

6.6-Após a receção provisória das obras e urbanização tituladas pelo 

alvará de obras de construção nº 99/17, propõe-se o seguinte plano de 

liberação de caução, durante os cinco anos de garantia das referidas 

obras de urbanização, de acordo com o artigo 295º do  Código dos 

Contratos Públicos), conforme  o quadro que se segue: --------------- 

Quadro II – Plano de liberação de caução, no valor de 12 283,95 €: 
Período de garantia das obras Valor residual da 

caução (€) 

Valor da caução a 

liberar (€) 

1º ano após a receção provisória 8 598.76 3 685.19 

2º ano após a receção provisória 4 913.57 3 685.19 

3º ano após a receção provisória 3 070.98 1 842.59 

4º ano após a receção provisória 1 228.39 1 842.59 

5º ano após a receção provisória 0 1 228.39 

7-CONSIDERAÇÕES DAS PROPOSTAS DE DECISÃO ---------------------------- 

7.1-Considerando que, consta no processo a Certidão da Conservatória 

do Registo Predial do prédio urbano, inscrito na matriz predial da 

freguesia de Santa Maria Maior sob o artigo 6880 e descrito na CRPC 

com o nº 1981, na qual refere a área do prédio urbano de 2 253,82 m2 

(área do terreno inicial subtraída da área cedida ao domínio público). 

7.2-Considerando que, as infraestruturas elétricas tituladas pelo 

alvará de construção nº 99/17, foram projetadas e executadas sob o 

passeio e a faixa de estacionamento, cedido ao domínio público, com a 

emissão do alvará de construção nº 99/17. ---------------------------  

7.3-Considerando que, no processo já consta o parecer favorável, 

emitido pela EDP-Distribuição, S.A e mencionado no capítulo 1, 

relativo à execução das infraestruturas elétricas executadas, em 

resposta ao n/ ofício com a referência 06/DGOT/2019, de 03-01-20191. 

7.4-Considerando que, no processo consta o  AUTO DE VISTORIA, de 08-

01-2019, com vista à receção provisória das obras de urbanização, 

tituladas pelo alvará de construção nº 99/17, elaborado, de acordo com 

o disposto no nº 2 do artigo 87º do Regime Jurídico da Urbanização e 

da Edificação, conjugado com o artigo 394º e 395º, ambos  do Decreto-

Lei nº 18/2008, de 29/1, na sua versão final, o qual aprovou o Código 

dos Contratos Públicos. --------------------------------------------- 

7.5-Considerando que, as obras de urbanização efetivamente  executadas 

e tituladas pelo alvará de obras de construção nº 99/17, referentes à 

execução das obras de Eletricidade,  do Passeio, Faixa de 

Estacionamento e Ramal de Abastecimento de Água, orçam no montante de  

€ 12 283.95 (doze mil duzentos e oitenta e três euros e noventa e 

cinco cêntimos); ---------------------------------------------------- 

8-PROPOSTAS ----------------------------------------------------  

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

e no Código dos Contratos Públicos, tomo a liberdade de sugerir que 

seja adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------------ 

8.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que sejam praticadas as seguintes resoluções: 

8.1.1-Que, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 87º do Decreto-

Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações, a Câmara Municipal 

delibere deferir o pedido, solicitado sob o requerimento nº 1299/18,   
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de receção provisória das obras de urbanização  tituladas pelo alvará  

de construção nº 99/17 (Passeio, Faixa de Estacionamento, 

Abastecimento de Água e Eletricidade.  ------------------------------ 

8.1.2-A aprovação do plano de liberação de caução, expresso no item 

6.6, da presente informação técnica. -------------------------------- 

8.2-Na sequência da deliberação camarária que recair sobre a presente 

informação técnica, propõe-se que o presente processo registado com o 

nº 163/04, seja encaminhado à Divisão de Gestão Financeira para 

execução do Plano de Liberação de Caução, expresso no item 6.6, da 

presente informação técnica. ---------------------------------------- 

8.3-Dê-se ainda conhecimento à promotora, do teor das resoluções 

tomadas pelo Executivo, relativamente ao pedido de receção provisória 

das obras de urbanização, tituladas pelo alvará de obras de construção 

nº 99/17, do teor do Auto de Vistoria, a folhas nº 2466 e nº 2467 e 

da presente informação técnica. ------------------------------------ 

À Consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 24 de março de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Rei. ----------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.03.26. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.4. SOLICITA ALTERAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO – RAIO X, SAMAIÕES 

– GISELA GONÇALVES RAMOS – PROCESSO Nº 235/09 – INFORMAÇÃO Nº 

565/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA DA SENHORA ENGENHEIRA, VITÓRIA JOSÉ MATOS ALMEIDA, DATADA 

DE 2021.03.29. ------------------------------------------------------ 

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 n.º 

683/21, em 18/03/2021, no âmbito do processo de obras n. º235/09 que 

culminou com a emissão de autorização de utilização  nº161/11, a Sra. 

Gisela Gonçalves Ramos, vem solicitar subentende-se que lhe seja 

reconhecido pela Câmara Municipal de Chaves  o desenvolvimento de usos 

mistos, numa relação com o uso dominante, fixado no Alvará de 

Autorização de Utilização para habitação unifamiliar, com o uso 

acessório/complementar para serviços, relacionado com “escritório de 

contabilidade”, na mesma edificação, nos termos do n.º2, do artigo 

73.ºA, do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, 

publicado em Diário da Republica, 2.ª série – N.º 207-22, de outubro 

de 2015, através do regulamento n. º732/2015 (doravante designado 

RMUE). ------------------------------------------------------------- 

1.2. Para o efeito, junta os seguintes documentos: ----------------- 
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• Cópia da caderneta predial, do serviço de finanças referente ao 

prédio abrangido, sendo o titular Luís Fernando Vassal dos Santos 

Calvão; ------------------------------------------------------------ 

• Cópia do Alvará de Licença de utilização n.º 161/11, emitido em 

nome de Luís Fernando Vassal dos Santos Calvão; --------------------- 

• Verificação Regulamentar do comportamento acústico de um edifício 

de habitação unifamiliar (06/11/2009); ------------------------------ 

• Certificação de desempenho Energético; ------------------------ 

• Extrato do RMUE, no referente ao artigo 73.º A que estabelece a 

o desenvolvimento de usos mistos, numa relação de usos dominantes; 

• Planta do rés do chão; --------------------------------------- 

• Mais se refere no requerimento a interessada, assume que se 

compromete “a cumprir todas as regras e leis em vigor e informando que 

o uso acessório fica completamente isolado do uso dominante, bem assim 

como todo o acesso do exterior para o referido compartimento”. ------ 

2. ANÁLISE DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------- 

De acordo com o n. º3, do artigo 73.º A, do artigo 10.º do RJUE e 

Portaria nº 113/2015 de 22/04/2015, verifica-se que não foram 

apresentados os seguintes documentos: ------------------------------- 

• Documento da Conservatória do registo predial referente ao artigo 

abrangido; --------------------------------------------------------- 

• Título comprovativo de legitimidade da requerente; ------------ 

• Indicação da Classificação Portuguesa de Atividade Económica a 

desenvolver, Revisão 3 (CAE-Rev.3); --------------------------------- 

• Memória descritiva onde seja referido o cumprimento dos 

requisitos constantes no n.º 1, do artigo 73-º A, RMUE; ------------- 

• A declaração expressa no requerimento, apresentado, não se 

encontra redigida nos exatos termos do n.º2 do artigo 73.º A, do RMUE; 

• Planta de arranjos exteriores de forma a definir o estacionamento 

no interior do prédio, quer ao nível do seu logradouro, face à 

pretensão. --------------------------------------------------------- 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO URBANO ----------------------------------- 

De acordo com a Caderneta Predial Urbana,  do Serviço de Finanças de 

Chaves, o prédio urbano descrito como prédio afeto á habitação, com 1 

piso, inscrito na matriz em 2011, situado na Rua Dom Gualdim Paes, 

n.º92, Lugar de Samaiões,  que confronta de norte com José Moreiras 

Gonçalves, de nascente com Estrada Municipal, de sul com Maria De 

Fátima Osório Casimiro e de poente com João Dias Montesinho, com a 

área total do terreno de 3.535,00 m2, sendo a área de implantação do 

edifício de 310,34 m2 e a área bruta de construção de 310,34 m2, 

inscrito na matriz sob o artigo 1612 NIP da União das freguesias da 

Madalena e Samaiões que teve origem no artigo 966, da extinta freguesia 

de Samaiões, cujo titular é Luís Fernando Vassal dos Santos Calvão. - 

3. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

Como antecedente à presente pretensão, regista-se em Arquivo 

Municipal, o Processo Camarário n.º n. º235/09, em análise, em nome 

de Luís Fernando Vassal dos Santos Calvão, referente ao licenciamento 

da obra de construção de habitação unifamiliar, à qual foi atribuído 

o Alvará de obra de construção n.º 221/09, datado de 10/12/2009. 

Posteriormente em 31/03/2011 foi emitido o alvará de obras de alteração 

n.º 43/2011, que culminou com o Alvará de Autorização de utilização 

n.º 161/11, emitido em 24/08/2011. ---------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

4.1 Nos Regulamentos Municipais ------------------------------------- 
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O presente pedido tem enquadramento, no artigo 73.º-A com a epígrafe 

“usos mistos” do RMUE. --------------------------------------------- 

4.2. Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------- 

Consultada a planta de ordenamento n.º 47A do PDM de Chaves verifica-

se que, numa área junto à Rua D. Guladim Paes, está integrada na 

Categoria 1.4 – áreas periurbanas de Chaves, da classe 1 – espaços 

urbanos e urbanizáveis. A área restante integra-se em espaços 

pertencentes à subcategoria 4.2.B – espaços agrícolas condicionados 

(RAN+REN), da categoria 4.2 – espaços agrícolas, classe 4 – espaços 

agrícolas e florestais. --------------------------------------------- 

A área situada na categoria 1.4 destina-se primordialmente à 

localização e implantação de atividades, funções e instalações com 

fins residenciais. A sua disciplina está definida nas secções I e II, 

do Capítulo II do Regulamento do PDM, em vigor, designadamente no n.º 

4, do artigo 19.º(2).  --------------------------------------------- 

Consultada a planta de condicionante n.º 47A do PDM de Chaves verifica-

se que o prédio em causa está na sua totalidade sujeito a uma servidão 

aeronáutica (Aeródromo de Chaves), sendo que a área não integrada nas 

áreas periurbanas de Chaves está ainda sujeita às servidões 

constituídas pela Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica 

Nacional, rede viária e aproveitamento Hidroagrícola da Veiga de 

Chaves. Neste contexto, qualquer obra /intervenção nesta edificação 

ficará sujeita aos pareceres das entidades que tutelam estas 

condicionantes. ----------------------------------------------------  

4.3 Outros Diplomas Legais ------------------------------------------ 

A pretensão deverá cumprir o Regulamento Geral de Higiene e Segurança 

do Trabalho nos Estabelecimentos Comerciais, de Escritórios e 

Serviços, Regulamento Geral do Ruído em Edifícios, Normas Técnicas de 

Acessibilidades. --------------------------------------------------  

5. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 

A pretensão da requerente insere-se em espaços urbanos e urbanizáveis 

da classe 1, com a categoria 1.4 — áreas periurbanas de Chaves. De 

acordo com a disciplina urbanística consagrada no n. º4, do artigo 

19.º, do regulamento do PDM, em vigor, em parcelas integradas nesta 

categoria de espaços, só poderão edificar -se moradias unifamiliares 

isoladas (uso específico). ----------------------------------------- 

Neste sentido, na classe 1, com a categoria 1.4, não se aplica o artigo 

73-ºA, com a epígrafe “usos mistos” do RMUE, porque contraria o único 

uso admissível, habitacional. --------------------------------------- 

                                                           
2 4―Na edificação em parcelas pertencentes à categoria 1.4 – áreas 

periurbanas de Chaves observar-se-ão ainda as seguintes regras, que 

terão também de ser respeitadas em operações de loteamento, projetos 

de ordenamento urbanístico ou planos de urbanização, na parte em que 

incidam em espaços dessa categoria: --------------------------------- 

a) Só poderão edificar-se moradias unifamiliares isoladas, com uma 

altura máxima de 7,5 m, e a implantação das edificações garantirá a 

existência de uma faixa non aedificandi com uma largura mínima de 5 m 

que permita estabelecer ligação autónoma da via pública às áreas 

agrícolas situadas para além das parcelas destinadas a edificação, 

viabilizando futuras infraestruturas de apoio às atividades agrícolas; 

b) O município fará depender o licenciamento das edificações e 

atividades mencionadas na alínea anterior da prévia obtenção de 

pareceres favoráveis da Comissão Regional da Reserva Agrícola e do 

Instituto de Estruturas Agrárias e Desenvolvimento Rural, 

confirmativos do cumprimento dos condicionamentos aí referidos e da 

observância do disposto no artigo 17.º. ----------------------------- 
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Qualquer uso complementar de utilização tem que ser compatível com a 

ação de uso admissível, neste sentido não se pode contrariar a 

disciplina urbanística, para a categoria espaços em causa, patenteada 

no n.º4, do artigo 19.º do regulamento do PDM, por se prever somente 

para habitação unifamiliar. Tem que haver compatibilidade entre o RMUE 

e o regulamento do PDM. O RMUE não se sobrepõe ao PDM, no n.º.4, do 

artigo 19.º especifica o uso, só moradias unifamiliares. ----------- 

6. PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------  

6.1 Pelo exposto sou a propor que se encaminhe o processo para reunião 

do executivo camarário, de forma a que se adote proposta de decisão 

desfavorável (em razão da não conformação com o Plano Diretor Municipal 

de Chaves, isto é contraria as regras urbanísticas impostas no n.º4, 

do artigo 19º), ao pedido de reconhecimento pela Câmara Municipal de 

Chaves  o desenvolvimento de usos mistos, numa relação com o uso 

dominante, fixado no alvará de autorização de utilização para 

habitação unifamiliar, com o uso acessório/complementar para serviços, 

relacionado com “escritório de contabilidade”, na mesma edificação, 

apresentado. ------------------------------------------------------- 

6.2. Caso o ponto anterior mereça acolhimento, deverá ser garantida a 

audiência dos interessados, nos termos do artigo 121º e seguintes do 

novo Código do Procedimento Administrativo, DL nº 4/2015, de 7 de 

janeiro. ----------------------------------------------------------- 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 29 de março de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Vitória José Matos Almeida. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.03.29. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.03.30. ---------------------------------    

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. EXPOSIÇÃO – DIREITO DE PRONÚNCIA – CONSTRUÇÃO DE QUATRO MORADIAS 

EM BANDA – FONTE DO LEITE, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE 

E SANJURGE – ESTANISLAU VIDAL SALGADO AREIAS – PROCESSO Nº 238/20 – 

INFORMAÇÃO Nº 518/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA, MARIA JOÃO CHAVES, DATADA 

DE 2021.03.22. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução ----------------------------------------------------  

1.1. Pretensão ----------------------------------------------------- 
Vem o Sr. Octávio Manuel Lousada Alves (requerimento nº1480/20) nos 

termos do artigo nº121 do CPA pronunciar-se sobre a proposta de decisão 

de indeferimento que recaiu no pedido de informação prévia 

(PIP)formulada por requerimento inicial nº658/20 e ao qual foi 

associado o processo nº238/20. -------------------------------------- 

1.2. Localização --------------------------------------------------- 



                                                                F. 194 

                                                                  _____________________ 

 
De acordo com as plantas apresentadas, o terreno com a área de 4166,00 

m2 localiza-se no Alto do Valongo a confrontação a Norte com Caminho 

Publico e Torcato Peres de Carvalho. inscrito na matriz da União das 

Freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge sob o n.º2444, registado 

na conservatória sob o n.º 1266/20181213. --------------------------- 

 
Enquadramento urbanístico ------------------------------------------- 

1.2.1. Instrumentos de gestão territorial ----------------------- 

 De acordo com o extrato da planta de ordenamento do PDM em vigor o 

terreno situa-se na classe 1-espaços urbanos e urbanizáveis, categoria 

1.1-cidade de Chaves. De acordo com o extrato da planta de 

condicionantes do PDM o terreno é atravessado por um curso de água. - 

1.3. Antecedentes ao presente requerimento -------------------------- 

1.3.1. Por requerimento nº658/20 foi iniciado o processo nº 238/20 no 

qual se verifica que a pretensão incide sobre um pedido de informação 

prévia nos termos e disposto no artigo 14.º do RJUE, no terreno cuja 

localização se encontra supra referenciado para a construção de 4 

moradias geminadas. ------------------------------------------------- 

1.3.2. Foram solicitados pareceres internos à Divisão de Projetos e 

Mobilidade (DPM) sobre as condicionantes relativamente às 

infraestruturas previstas para o local, e ao Setor de Planos 

Urbanísticos (SPU) e ainda a Divisão de ambiente (DA) cujos pareceres 

foram dados conhecimento na integra ao requerente a 2 de julho último. 

Por informação técnica de 16 de junho último enunciada pela Engenheira 

Conceição Marins foi proposto o indeferimento do pedido -PIP -

formulado pelo requerimento nº658/20 pelas razões de seguida 

enunciadas: -------------------------------------------------------- 

1.3.2.1. Que o terreno objeto de parecer colide com a circular interna 

de Chaves. ---------------------------------------------------------- 

1.3.2.2. Existência de várias linhas de água e de uma pequena zona 

inundável na parte sul do prédio. ----------------------------------- 

1.3.2.3. Face à existência de uma conduta de águas residuais domésticas 

que atravessa o terreno do proponente. ------------------------------ 

1.3.3.A informação ora citada foi presente em reunião de Câmara de 25 

de junho do ano transato tendo sido dado concordância à proposta de 

indeferimento exarada na mesma informação sendo ainda concedido o 

prazo de 20 dias , nos termos do artigo 121º e seguintes do CPA , para 

querendo vir a processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido 

provável da decisão. ------------------------------------------------ 

2.Analise do pedido formulado por requerimento nº1480/20 ------------ 

2.1.nos termos do artigo nº121 do CPA vem o requerente pronunciar-se 

sobre a proposta de decisão de indeferimento que recaiu no pedido de 

informação prévia (PIP)formulada por requerimento inicial nº658/20. 

Das razões invocadas ressalva-se: 
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2.1.1. Considerar não existir impedimento face à existência de linhas 

de água dado não se encontrar apenso parecer da APA-agência portuguesa 

do ambiente. ------------------------------------------------------- 

2.1.2. Não ter sido constituída servidão administrativa à existência 

de conduta e consequente desconhecimento por parte do requerente e 

proprietário. Pelo predito considera ainda que não pode o poder público 

impor uma servidão inexistente não registada não podendo ser escusa à 

possibilidade de construção. Propõe-se ainda alterar o projeto e a 

expensas suas o traçado da conduta para outro local do terreno de 

forma a não colidir com a construção pretendida. -------------------- 

2.1.3. “Depois existe uma suposta restrição construtiva” face à 

projetada via de transito (desde os anos 90), que não poderá resultar 

numa impossibilidade definitiva de exercer os direitos de construção.  

Considera ainda que face ao prolongar no tempo da reserva do terreno 

para o projeto publico onerando com um vinculo de não edificabilidade 

por tempo indeterminado, deve conceder-se ao proprietário o direito 

de expropriação .2.1.4.Assim em termos de conclusão, opõe-se ao 

projeto de decisão de indeferimento da pretensão do requerente pelo 

acima citado (resumidos nos pontos 2.1.1 a 2.1.3 inclusive),terá que 

ser a concessão de provimento para a construção do projeto , pois 

inexistem razões de facto e de direito que o impeçam., com possíveis 

alterações do projeto, em termos requeridos por parte desta edilidade 

desde que razoáveis como seja a eliminação de cave para não colidir 

com questões hidrológicas -mas após parecer da APA e com a eventual 

conduta .Mais refere que em alternativa e caso assim não se verifique 

pugnará o proprietário pela expropriação do prédio em causa com aptidão 

construtiva, que é manifesta e o pagamento do justo valor da 

indemnização nos termos legais. ------------------------------------- 

2.2. Face ao teor do exposto pelo requerente foi solicitado parecer:  

2.2.1. À entidade externa -APA agência portuguesa do ambiente face à 

hidrologia associada ao terreno. ---------------------------------- 

Do parecer emitido de teor desfavorável por esta entidade (e que se 

reproduz em anexo para conhecimento do requerente) ressalve-se: ----- 

 
2.2.2. Foi de novo solicitado parecer interno à DPM -Divisão de 

Projetos e Mobilidade, tendo esta divisão mantido o parecer 

anteriormente emitido em agosto transato. --------------------------- 

2.2.3. De igual forma foi encaminhado o processo para a DA-Divisão de 

ambiente tendo esta a 9 de fevereiro comunicado que não existe qualquer 

servidão de passagem relativa ao coletor de águas residuais. --------  

3.Proposta de decisão ----------------------------------------------- 

Face ao acima citado na análise do processo e por se verificar que 

após consulta à APA -agência portuguesa do ambiente esta emitiu parecer 

desfavorável, propõe-se nos termos da alínea c) do ponto 1 do artigo 
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24 do RJUE o indeferimento do pedido de licenciamento formulado por 

requerimento nº 1480/20. -------------------------------------------- 

Saliente-se ainda que através de nova consulta às divisões DPM e DA 

desta edilidade reintegram os pareceres anteriormente emitidos. ----- 

Deverá notificar-se o requerente para no prazo de 10 dias, nos termos 

do artigo 122 do CPA (código do procedimento administrativo), 

querendo, pronunciar-se sobre todas as questões com interesse para a 

decisão, em matéria de facto, bem como requerer diligencias 

complementares e juntar elementos sobre o sentido da deliberação e 

respetivos fundamentos findo o qual na ausência de pronuncia deve 

considerar o indeferimento como definitivo nos termos do artigo nº121 

do mesmo código. ---------------------------------------------------- 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 22 de março de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Maria João Chaves. ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.03.25. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.6. PROJETO DE ARQUITETURA DE OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE EDIFICAÇÃO DE 

IMÓVEL CONSTITUÍDO POR QUATRO PAVILHÕES DESTINADOS A COMÉRCIO E 

SERVIÇOS – LUGAR DE QUINTELA – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA 

CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – NOVA FASE, LDA – PROCESSO Nº 315/19 – 

INFORMAÇÃO Nº 594/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA MARIA JOÃO CHAVES, DATADA 

DE 2021.04.05. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução ---------------------------------------------------- 

1.1. Pretensão ----------------------------------------------------- 
Vem a firma  Nova Fase Lda. (anteriormente Idalina Lda.) na qualidade 

de proprietária através do requerimento n.º 861/19,nº 2523/19, 

nº1665/20 e n.º 344/21 do processo nº 315/19 com vista ao licenciamento  

de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, na obra 

de edificação de imóvel constituído por  quatro pavilhões destinados 

a  comercio e serviços nos termos  da alínea c) do ponto 2 do artigo 

4º  e nos termos do artigo 9º do RJUE (Regime jurídico de edificações 

e urbanização) projetado num prédio sito no lugar de Quintela, Santa 

Cruz apresentar para o efeito o respetivo projeto de arquitetura. ---  

1.2. Antecedentes -------------------------------------------------- 
1.2.1. Antecedentes ao presente processo ------------------------ 

De acordo com o documento da repartição de finanças apresentado parte 

do prédio encontra-se inserido na operação de loteamento nº2/81 

vulgarmente denominada loteamento da Flavitur, sendo certo que aos 

lotes nº 189 a nº196 onde se desenvolve a presente operação foi dada 
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a caducidade. Afigura-se existir nesta parcela um edifício de índole 

ilegal. Houve ainda uma licença de obras nº696/82 referente à 

edificação de imóvel destinado a “indústria hoteleira “que nunca foi 

iniciado. Na restante parcela existe uma construção sobre a qual esta 

edilidade emitiu certidão de isenção de licenciamento. --------------     

1.3. Histórico do presente processo -------------------------------- 
1.3.1. Por requerimento nº851/19  é iniciado o processo sendo à data 

pretensão da firma a edificação de imóvel constituído  por 4 pavilhões  

de 2 pisos acima da cota de soleira  em regime de propriedade 

horizontal numa área de implantação de 2063m2 e numa área bruta de 

construção de 3276m2 num terreno , com uma área de 2731m2. Era prevista 

a criação de arruamento privado a poente de forma a dar acesso a  

cargas e descargas aos pavilhões. ----------------------------------- 

1.3.2. Por informação que recaiu no requerimento ora citado foram 

pedidos esclarecimentos e documentos (levantamento topográfico com 

identificação de espaço publico; CRP; delimitação de áreas de 

cedência: representação de lugares de estacionamento e enquadramento 

da pretensão no PDM. ------------------------------------------------ 

1.3.3. Por requerimento nº2523/19 são apresentados elementos. Por 

analise dos mesmos verifica-se que a proposta é alterada no sentido 

de prever a existência de uma cave onde se contempla estacionamento 

com 24 lugares bem como criação de quatro espaços de arrumos numa área 

de 744.51m2. Foram feitos ajustes na implantação passando esta para 

2017.31m2. --------------------------------------------------------- 

1.3.4. Por requerimento nº1665/20 são apresentados elementos, no 

sentido de promover a criação de lugares de estacionamento. Desta 

forma em cave foram criados mais lugares de estacionamento albergando 

assim em cave 42 lugares (e não 24 como anteriormente proposto). ---- 

1.3.5. Por requerimento nº 2346/20 foi comunicado a alteração da 

denominação da empresa e da sua sede passando a ser designada por Nova 

Fase Lda (anteriormente Idalina Lda.). ------------------------------ 

1.3.6. Por requerimento nº 344/21 foi apresentada certidão do registo 

predial em nome de Idalina Lda com registo de 29 de janeiro último, 

completando assim a instrução do projeto de arquitetura. ----------- 

1.3.7. Por requerimento nº701/21 são apresentados elementos 

solicitados por reunião havida neste município: --------------------- 

1.3.7.1. Averbamento na certidão do registo predial para a atual 

nominação da empresa (a apresentar oportunamente). ------------------ 

1.3.7.2. Eliminação dos lugares de estacionamento no exterior que 

colidem com a passadeira. ------------------------------------------ 

1.3.7.3. Correção das áreas de cedência (em reunião havida com o 

técnico   foi referido que a correção seria só de acertos em limites 

propostos e nunca que o acesso às garagens do edifício fosse área de 

cedência ao município). --------------------------------------------- 

2. Enquadramento da pretensão ------------------------------------ 

2.1. Enquadramento no RJUE e RMUE ---------------------------------- 
O controlo prévio que recai na presente operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, na obra de construção de edifício, será 

nos termos da alínea c) do ponto 2 do artigo 4 do RJUE (Regime jurídico 

de edificações e urbanização), e nos termos do nº2 do artigo 5 do RMUE 

o licenciamento. ---------------------------------------------------- 

Refira-se que nos termos do disposto no nº5 do artigo 44 do RJUE e na 

alínea a) do artigo 24 do RMUE (regulamento municipal de edificação e 

urbanização para o concelho de Chaves) a operação urbanística em causa 

é considerada de impacto urbanístico relevante dado se pretender a 

edificação de imóvel em área superior a 1500m2. --------------------- 
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Face ao ora citado e nos termos do nº5 do artigo 44º do RJUE a operação 

urbanística em analise fica sujeita a cedências e compensações 

previstas para loteamentos. Nestes termos terá que ser cumprido o 

disposto no artigo nº43 e nº44 do RJUE e os artigos nº20 e n.º 21 do 

regulamento do PDM. Sendo certo que essa área de cedência deverá ser 

um valor superior a 035m2/m2 da área bruta de construção com um valor 

máximo correspondente de 40% da área do terreno. O dimensionamento 

terá em linha de conta o em portaria 216-B/2008. Refira-se que a haver 

compensação, esta deve assumir um carater excecional. --------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.2.  Nos instrumentos de Gestão Territorial ----------------------- 
Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à 

escala 1/10.000, apresentadas pelo interessado e de acordo com as 

plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, constata-se, o 

prédio a que se reporta o pedido em analise insere-se em espaço de 

classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

Segundo a planta de condicionamentos sobre o prédio não impende 

restrição de utilidade publica. ------------------------------------- 

3. Análise do processo    ---------------------------------------- 

3.1. Saneamento e apreciação liminar ------------------------------- 
O  presente pedido  de aprovação do projeto de arquitetura  apresentado 

nos termos  do ponto I do Anexo I(Elementos comuns aos procedimentos 

de controlo prévio) e com os  constantes no nº 15  do ponto III 

(elementos específicos do licenciamento no caso de aprovação de 

projeto de arquitetura de obras de edificação), da Portaria 113/2015 

de 22 de Abril , bem como todo o respeitante ao comprimento de normas 

instrutórias referenciadas no  art.º 13 do RMUE(Regulamento Municipal 

de Urbanização e Edificação para o concelho de Chaves) encontra-se 

devidamente instruído com exceção da apresentação da Certidão de 

registo predial do prédio no seu todo(em nome da atual empresa). ---- 

3.2. Caracterização da operação urbanística ------------------------  
3.2.1. O estudo agora apresentado visa a edificação de imóvel de 

3 pisos sendo um abaixo da cota de soleira num terreno com a área de 

2731.00m2 e com a caracterização resumida em tabela: --------------  

 
3.2.2. Verifica-se ainda pelo estudo apresentado que: 

 
3.2.2.1. Que a área de implantação do edificado é de 2017.31m2 ---- 

3.2.2.2. Tendo em consideração que a área bruta de construção para 

efeito do cálculo de Ic é de 3276m2 e que a área do terreno é de 2731m2 

temos que Ic=1.2m2/m2. ---------------------------------------------- 

3.2.2.3. São previstos 62 lugares de estacionamento (destes 42 em 

cave no interior do edifício). -------------------------------------- 



                                                                F. 199 

                                                                  _____________________ 

 
3.2.2.4. Prevê-se futura constituição de propriedade horizontal em 

que cada um dos quatro blocos se prevê que seja uma fração afeta ao 

uso de comercio e serviços. O piso -1 (com exclusão dos arrumos afetas  

às frações)  e o arruamento de acesso à cave serão ainda partes comuns.  

3.2.2.5. É prevista a cedência de 263.03m2(de acordo com planta anexa 

à presente informação). --------------------------------------------- 

3.2.2.6. Nos termos do disposto no artigo 21º do regulamento do PDM  

As áreas de cedências necessária para  a presente intervenção seria 

de : ---------------------------------------------------------------- 
 Área de cedência Área a ceder 

(m2) 

Área cedida 

(m2) 

Área em falta 

(m2) 

Alínea-2 a) Valor máximo global 

para Dom pub-40% área 

parcela  

1092.40 263.03 829.37 

Alínea-2 b) Eq. Pub-25% Abruta de 

const. 

819.00 0  

Alínea-2 c) Espaços verdes/ 

utilização coletiva 

15% área parcela  

409.65 263.03 829.37 

Valor final  1092.40 263.03 829.37 

 

3.2.2.7. Como a área cedida foi de 263.03m2 não correspondendo ao 

valor de 1092,40m2 terá que existir uma compensação ao Município nos 

termos do art.26º e art.31º do regulamento nº314/2010(Regulamento 

Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas Devidas pela Realização 

de Operações Urbanísticas) que em termos monetários será o resultante 

da seguinte fórmula: ------------------------------------------------ 

C = L x K x A (m2) x V/2 (art.30º) ---------------------------------- 

que nos leva ao valor de C=1x0.25x829.37x492.00/2=51 006.26 € ------- 

3.3. Análise da proposta ------------------------------------------- 
3.3.1. O prédio insere-se em espaço da classe 1 (Espaços Urbanos 

e Urbanizáveis) e na Categoria 1.1 -Cidade de Chaves. --------------- 

3.3.2. O imóvel destina-se a comercio e serviços, de 3 pisos (sendo 

1 abaixo da cota de soleira com a caracterização acima identificada. 

A edificabilidade, inserida em U1 numa área bruta de construção para 

efeito de calculo de índice de 3276m2 não estando submetidas à 

disciplina dos instrumentos urbanísticos (projetos de loteamentos ou 

planos de urbanização) cumpre o nº2 do artigo 19 do regulamento do PDM 

a saber: ----------------------------------------------------------- 

3.3.2.1. Face à localização de difícil definição de cércea ou um 

alinhamento dominante, considero que não se deverá aplicar este parâmetro 

urbanístico mas sim e ainda nos termos da alínea a1) os seguintes parâmetros 

correspondente à classe U1. --------------------------------------------- 

3.3.2.2. Verifica-se cumprimento do ai estabelecido dado que o índice 

Ic<1.2 e a construção tem uma cércea de 10.5metros inferior a 20m(máximo 

estabelecido para o local). --------------------------------------------- 

3.3.2.3. Verifica-se ainda que a área total de implantação é inferior 

a 80% da área do terreno cumprindo assim a alínea d) do mesmo 

articulado. -------------------------------------------------------- 

3.3.2.4. É prevista a criação de 62 lugares de estacionamento  

cumprindo o previsto no ponto 1 e nas alíneas a) e b) do ponto  3 do 

Regulamento do PDM . ------------------------------------------------ 

3.3.3. É prevista uma área de cedência de 263.03m2 de acordo com 

correção da planta de arranjos exteriores enviada pelo requerente 

através de correio eletrónico. -------------------------------------  

3.3.4. É prevista uma compensação monetária face à área não cedida 

ao município de 51 006.26 €. ----------------------------------------  
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3.3.5. 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. -------------------------------- 

3.3.6. Foi emitido parecer interno pelo Engenheiro Abel da DPM 

sobre o último requerimento nº701/21 no qual é referenciadas correções  

que deverão ser apresentadas em projeto de arranjos exteriores 

(aditamento ) bem em projetos de obras de urbanização que terão que 

ser sujeitos ao aval do mesmo técnico/divisão(anexo à presente 

informação para conhecimento do requerente. ------------------------- 

4.  Considerações fundamentais da proposta de decisão ------------  

4.1. - Considerando, que o uso pretendido, para comércio/serviços, 
respeita o disposto na alínea a) do n.º 2, do artigo 7.º, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, onde dispõe que, os espaços 

de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo 

de tipo predominantemente residencial, terciária ou mista. ---------- 

4.2. - Considerando que o projeto apresentado, dá cumprimento, ao 
disposto no Decreto-Lei 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 n.º 8 do art.º 20 do RJUE. --------- 

4.3. Considerando, que nos termos das disposições combinadas previstas 
no n.º 5, do artigo 44.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

e na alínea a), do artigo 24.º do Regulamento Municipal de Urbanização 

e Edificação, a operação urbanística em causa, tem de ser considerada 

como de impacte relevante, implicando por este facto, áreas de cedência 

ao domínio público e pagamento de compensação por áreas não cedidas. 

4.4. Considerando que, o requerente deverá compensar o município pela 
redução da área de cedência ao domínio público em 829.37 m2, em 

numerário no valor de 51 006.26€ euros, calculados nos termos do 

disposto no artigo 30.º, do “Regulamento Municipal de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Devidas pela Realização de Operações Urbanísticas”. 

4.5. Considerando que, a à viabilização do empreendimento, passa pela 
execução de obras de urbanização, o mesmo ficará obrigado à prestação, 

a favor da Câmara Municipal, da caução prevista no artigo 54.º, do 

RJUE, mediante garantia bancária, seguro caução ou depósito em 

numerário, e no montante que se vier a apurar aquando da apreciação 

dos projetos das respetivas obras de urbanização a apresentar pelo 

interessado, na fase ulterior deste procedimento. -------------------  

5. Proposta de decisão    ---------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, propõe-se a 

aprovação do projeto de arquitetura apresentado pela requerente. 

Nestes termos, e de acordo com o estipulado no n.º4. do art.º 20.º, 

do RJUE deverá o requerente  apresentar  no  prazo de seis meses os 

respetivos projetos de especialidades (incluindo Projeto de arranjos 

exteriores (onde conste os equipamentos de resíduos sólidos e que tipo 

a colocar), bem como Projeto de execução das obras de urbanização em 

espaço do domínio público, instruído de acordo com o n.º 14 do ponto 

III, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, devidamente medidas e 

orçamentadas; ------------------------------------------------------ 

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

Chaves, 5 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

A técnica Superior, Engenheira Maria João Chaves. ------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.06. --------------------------------------------------------  

 A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 
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mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. --------------------------------------

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.07. --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LICENÇA DE LOTEAMENTO 1/2012, LOTES 2, 

4,6, 8 – FONTE DO LEITE, SANTA MARIA MAIOR – BRAVOS PARÂMETROS - 

PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA – PROCESSO Nº 6/02 – INFORMAÇÃO Nº 

502/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA, BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

2021.03.19. -------------------------------------------------------- 

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 2727/20, referente ao processo n.º 

06/02, a firma, Bravos Parâmetros Promoção Imobiliária, Lda, apresenta 

elementos, relativos ao pedido de alteração à licença de uma operação 

de loteamento, titulado pelo alvará nº 1/2012, particularmente, para 

os lotes 2, 4, 6 e 8, sito na Fonte do Leite, freguesia de Santa Maria 

Maior no concelho de Chaves incidência. ----------------------------- 

1.2. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial, o 

lote 2, tem a área total de 633,00 m2, está inscrito na matriz urbana 

com o n.º 254 e descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º 

100/20050725, da freguesia de Santa Maria Maior. -------------------- 

1.3. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial, o 

lote 4, tem a área total de 717,00 m2, está inscrito na matriz urbana 

com o n.º 255 e descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º 

100/20050725, da freguesia de Santa Maria Maior. -------------------- 

1.4. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial, o 

lote 6, tem a área total de 752,00 m2, está inscrito na matriz urbana 

com o n.º 256 e descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º 

100/20050725, da freguesia de Santa Maria Maior. ------------------- 

1.5. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial, o 

lote 8, tem a área total de 681,00 m2, está inscrito na matriz urbana 

com o n.º 257 e descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º 

100/20050725, da freguesia de Santa Maria Maior. ------------------- 

2. ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1. Alvará de loteamento n.º 3/2004, emitido em 21 de Julho de 2004, 

em nome de José Moreira e Filhos, Lda, com a criação de 15 lotes. --- 

2.2. A 14 de Junho de 2005, o Alvará de loteamento n.º 3/2004, foi 

objeto de um aditamento, em nome de José Moreira e Filhos, Lda, 

consubstanciada, na junção, dois a dois, dos lotes numerados de 2 a 

9, resultando assim, uma diminuição do número de lotes para 11. ----- 

2.3. O Alvará de loteamento n.º 3/2004, foi objeto de renovação e 

emitido um novo alvará, em 24 de Agosto de 2006, designadamente, o 

Alvará de loteamento n.º 5/2006. ------------------------------------ 

2.4. A 15 de Julho de 2008, foi emitido o 1.º Aditamento ao Alvará de 

loteamento n.º 5/2006, que contemplava, alteração da planta síntese, 

no que se refere às obras de urbanização, cérceas dos lotes 2, 4, 6 e 

8 e retificação da área do lote 1. ---------------------------------- 
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2.5. A 5 de Setembro de 2012, foi emitido oficiosamente o Alvará de 

Loteamento n.º 1/2012, em virtude de a Câmara Municipal, ter procedido 

a execução das obras de urbanização do loteamento. ------------------ 

3. SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR ---------------------------------- 

3.1. O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e no n.o 13, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

abril, nomeadamente: ------------------------------------------------ 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial, referentes aos lotes 

2,4, 6 e 8; --------------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1/2.000; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1/10.000; ---------- 

- Extrato da Planta de ordenamento e condicionantes do P.D.M; ------- 

- Ficha de elementos estatística; ----------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto e pelo 

coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis; ------------------------------------------  

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Comprovativo da inscrição do técnico em associação pública de carater 

profissional; ------------------------------------------------------ 

- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital; ---------------------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa da alteração alvará de loteamento 

(MDJ); ------------------------------------------------------------- 

- Planta síntese aprovada, proposta e alterações; ------------------ 

- Planta e perfil dos lotes; --------------------------------------- 

- Ficha de caracterização dos lotes; ------------------------------- 

- Planta de síntese da proposta; ------------------------------------ 

- Relatório de recolha de dados acústicos, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e declaração da ordem dos engenheiros; --- 

- Certidões da Conservatória do Registo Predial dos lotes nº 10, 11, 

12,13,14 e 15; ----------------------------------------------------- 

- Para o lote 1, é apresentada declaração dos condóminos, 

representativa de 2/3; ---------------------------------------------- 

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 27, do Dec.- Lei 555/99, de 16 de dezembro alterado pelo 

Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, por se tratar de um pedido 

de alteração á licença. ---------------------------------------------  

4.2. Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1. De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio está inserido num espaço da Classe 1 – Espaço Urbano 

e Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ---------------- 

4.3 - No Regulamento Municipal -------------------------------------- 

 4.3.1. O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 11.º - 

Alterações á licença ou comunicação prévia, do Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação. ------------------------------------- 

4.4. No Alvará de Loteamento 01/2012 -------------------------------- 

4.4.1. Do Alvará de Loteamento n.º 1/2012, constam as seguintes 

especificações: ---------------------------------------------------- 
N.º 

de 

lote

s 

Área 

do 

lote 

(m2) 

Área de 

implantaçã

o 

(m2) 

Área 

privativ

a de uso 

coletivo 

Área de 

construção 

(m2) 

(incluindo 

estacionamen

to em cave) 

N.º de 

pisos 

acima 

da 

cota 

de 

N.º de 

pisos 

abaixo 

da 

cota 

de 

N.º de 

fogos/Tipolog

ia 

N.º 

de 

tota

l de 

fogo

s 
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soleir

a 

soleir

a 

01 3036.0

0 

2107.00 1655.00 7097.00 4 1 32T2 +8T1 40 

02 633.00 376.00  1128.00 4 0 2T3+2T4+2T5 6 

04 717.00 376.00  1128.00 4 0 2T3+2T4+2T5 6 

06 752.00 376.00  1128.00 4 0 2T3+2T4+2T5 6 

08 681.00 376.00  1128.00 4 0 2T4+2T4+2T5 6 

         

10 227.00 107.00  321.00 2 1 1T3+1 1 

11 206.00 107.00  321.00 2 1 1T3+1 1 

12 185.00 83.00  249.00 2 1 1T3 1 

13 165.00 83.00  249.00 2 1 1T3 1 

14 1166.0

0 

167.00  334.00 2 1 1T3 1 

15 141.00 99.00  198.00 2 1 COMERCIO - 

5. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1. O pedido em análise, consiste na alteração às especificações, dos 

lotes nº 2, 4, 6 e 8, no que se refere aos seguintes parâmetros: ---- 

5.1.1. Aumento do número de fogos nos quatro lotes de 6 para 10; ---- 

5.1.2. Aumento da área de implantação de 53,00 m2, em cada lote, 

aumentando de 376,00 m2, para 429,00 m2; ---------------------------- 

  5.1.3. Aumento da área de construção em 95,00 m2, para cada lote, 

passando de 1.128,00 m2 para 1.223,00 m2; --------------------------- 

5.1.4. Aumento do número de fogos, de 69 para 85, havendo um acréscimo 

de 16; ------------------------------------------------------------- 

5.2. Assim, as alterações às especificações para os lotes 2, 4, 6 e 

8, são as que constam do seguinte quadro: --------------------------- 
N.º de 

lotes 

Área do 

lote (m2) 

Área de 

implantação 

(m2) (máx.) 

Área de 

construção (m2)  

(máx.) 

N.º de 

pisos acima 

da cota de 

soleira 

N.º de 

pisos 

abaixo da 

cota de 

soleira 

N.º de 

total de 

fogos 

02 633.00 429,00 1.223,00 4 0 10 

04 717.00 429,00 1.223,00 4 0 10 

06 752.00 429,00 1.223,00 4 0 10 

08 681.00 429,00 1.223,00 4 0 10 

5.3. As especificações dos lotes 1, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, permanecem 

inalteradas. ------------------------------------------------------- 

5.4. Não se prevê qualquer alteração nas infraestruturas existentes, 

nem nos lugares de estacionamento públicos e privados. -------------  

5.5. Verifica-se, um aumento da área bruta de construção de 380,00 m2, 

ou seja: 11.611,00 (área bruta de construção da alteração proposta) – 

11.231,00 (área bruta de construção do alvará de loteamento 1/2012). 

5.6. Verifica-se, um aumento da área de implantação de 212,00 m2, ou 

seja: 3.572,00 (área bruta de construção da alteração proposta) – 

3.360,00 (área bruta de construção do alvará de loteamento 1/2012). 

5.7 - Nos termos das disposições combinadas previstas no n.º 5, do 

art.º 44.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e no art.º 

28.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, a alteração 

à licença da operação de loteamento em análise, está sujeita ao regime 

de cedências, pelo facto de haver um aumento da área de construção. - 

5.8. Neste contexto, e atento o disposto no n.º 5, do art.º 44.º do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, a alteração à licença, 

em análise fica sujeita às cedências e compensações previstas para as 

operações de loteamento, tendo assim de cumprir o disposto sobre tal 

matéria nos artigos 43º e 44º do RJUE, e nos artigos 20.º e 21.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal. ----------------------------- 

5.9. Uma vez que com esta alteração, há um aumento da área bruta de 

construção proposta para os lotes nº 2, 4, 6 e 8 em 380,00 m2, deverá 
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ser cedida para equipamento publico o correspondente a 25% dessa área, 

a saber – 95,00 m2, de acordo com o estipulado na alínea b), do nº 2, 

do artigo 21º do Regulamento do PDM. -------------------------------- 

5.10. Uma vez que não há lugar a essa cedência, deverá o Município ser 

compensado pela área não cedida, calculadas como determinado no artigo 

30º do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas 

pela Realização de Operações Urbanísticas, a saber: ----------------- 

C = L x K x A (m2) x V/2 = 1,0 x 0.25 x 95,00 m2 x 492,00/2=5.842,50€.  

5.11. No que se refere às alíneas a) e c), do n.º 2, do artigo 21º, 

do Regulamento do PDM não está previsto, o seu cumprimento uma vez 

que, as mesmas dependem do valor da área do terreno, que, neste caso 

se mantém inalterado. ----------------------------------------------- 

5.12. Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 27º, do Dec.- Lei 

555/99, de 16 de Dezembro alterado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 

de Setembro, a alteração à licença de operação de loteamento só é 

precedida de consulta pública, quando a mesma esteja prevista em 

regulamento municipal, ou, quando sejam ultrapassados os limites 

definidos no n.º 2, do artigo 22.º do referido diploma legal, o que 

não se verifica no caso ora em apreciação. -------------------------- 

5.13. Nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 27º, do Decreto-Lei 

n.º 555/99 de 16 de Dezembro alterado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 

9 de Setembro, a alteração à licença de operação de loteamento não 

pode ser aprovada, se ocorrer oposição escrita da maioria dos 

proprietários dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, 

o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no 

prazo de 10 dias. ---------------------------------------------------  

5.14. Neste contexto, foi feita a notificação, de acordo com o previsto 

no n.º2, do artigo 11.º - Alterações á licença ou comunicação prévia, 

do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, por edital, 

afixado na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, nos lugares do 

costume e no site do Município, conforme documentos apensos ao processo 

administrativo. ----------------------------------------------------  

5.15. Decorrido o prazo de 10 dias, previsto no n.º 3 do artigo 27.º 

do RJUE, não houve pronúncia dos titulares dos lotes 1, 10, 11, 12, 

13, 14 e 15. -------------------------------------------------------- 

6 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO 

6.1. Considerando, que o pedido encontra - se instruído com os 

elementos mencionados na Portaria 113/2015, de 22 de abril e com o 

Regulamento Municipal de urbanização e Edificação. ------------------ 

6.2. Considerando, que são respeitados todos os parâmetros 

urbanísticos e que, no pedido objeto de análise, não se verificam 

violações às normas legais e regulamentares e cujos parâmetros constam 

do seguinte quadro sinótico: ---------------------------------------- 

QUADRO SINÓPTICO 

Área total do(s) prédio(s) abrangido(s) pela operação de loteamento   

Área total do (s) prédio(s) a lotear 14.044,00 

Área sobrante 7.909,00 

Área de cedência ao 

domínio público 

Espaços verdes e/ou de utilização 

colectiva 1.510,00 

  

Infra - estruturas 4.625,00 

Equipamentos Públicos 0,00 

Outras 

cedênci

as          

Área bruta de construção para efeitos de cálculo do índice de utilização 

do solo (Iu) 11.611,00 

Área de implantação do edifício para efeitos de cálculo do índice de 

ocupação do solo (Io) 3.572,00 

OBS: Índice de 

utilização do 

solo (m2/m2) 

Índice de 

implantação do solo 

%  
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0,83 0,25 
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H
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H
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14 

1.166,

00 

H
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15 141,00 C 99,00   198,00   198,00 198,00 2 0     712,8 

Tot. 
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3.572,

00 
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00     
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ie 
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C Comércio     

S Serviços     

I Indústria     

A Armazéns     

 

6.3. Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 27º, 

do Dec.- Lei 555/99, de 16 de Dezembro alterado pelo Dec.- Lei n.º 

136/2014, de 9 de Setembro, a alteração à licença de operação de 

loteamento só é precedida de consulta pública, quando a mesma esteja 

prevista em regulamento municipal, ou, quando sejam ultrapassados os 

limites definidos no n.º 2, do artigo 22.º do referido diploma legal, 

o que não se verifica no caso ora em apreciação. -------------------- 

6.4. Nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 27º, do Decreto-Lei 

n.º 555/99 de 16 de Dezembro alterado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 

9 de Setembro, a alteração à licença de operação de loteamento não 

pode ser aprovada, se ocorrer oposição escrita da maioria dos 

proprietários dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, 

o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no 

prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, não houve não houve pronúncia dos 

titulares dos lotes 1, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. --------------------- 

7- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

7.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------ 
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7.1.1- Deferir, o pedido de alterações à licença de operação de 

loteamento titulada pelo alvará n.º 1/2012, nos termos do disposto no 

artigo 27º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro alterado pelo 

Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro. --------------------------- 

7.1.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente, na próxima 

reunião do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. 

7.2- Caso a Câmara delibere, favoravelmente, o pedido de alterações à 

licença de operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 1/2012, de 

acordo com o disposto no nº 1, do artigo 76º, do DL nº 555/99, de 16 

de Dezembro e ulteriores alterações, deve ser comunicado ao requerente 

que dispõe do prazo de um ano para requerer formalmente a emissão do 

1.º aditamento ao Alvará de Loteamento nº 2/2012, sob pena de, 

caducidade desta deliberação, conforme previsto no n.º 2, do artigo 

71.º, do citado diploma legal, devendo para o efeito instruir o seu 

pedido com os elementos mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da 

Portaria n.º 216-E/2008, de 03/03, designadamente: ------------------ 

7.2.1. Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares) e em base digital; ---------------------------------- 

7.2.2. Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência; ----------------------------------------- 

7.2.3. Atualização das certidões da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas; 

7.3. Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão 

ser liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, 

do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores alterações, as quais se 

encontram estabelecidas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

taxas devidas pela realização de operações urbanísticas. e ainda as 

compensações pelas áreas não cedidas, as quais se encontram 

estabelecidas no “Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

devidas pela Realização de Operações Urbanísticas” e calculada no 

anterior ponto 5.10, no montante de cinco mil oitocentos e quarenta e 

dois euros e cinquenta cêntimos. ---------------------------------- 

7.4. Após a emissão do referido título de aditamento ao alvará deverão 

ser cumpridas as formalidades de publicidade previstas no artigo 78.º 

do RJUE, bem como proceder à comunicação oficiosa à Conservatória do 

Registo Predial, para efeitos de averbamento, conforme previsto no n.º 

7, do artigo 27.º, do diploma legal mencionado. ---------------------   

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

Chaves, 19 de março de 2021 -----------------------------------------  

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.03.25. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO 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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3.8. LEGALIZAÇÃO – RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – BAIRRO FLOR 

DA SERRA, Nº 5 FAIÕES – ALBINO JOÃO ALVES MACEDO – PROCESSO Nº 115/21 

– INFORMAÇÃO Nº 528/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, 

DATADA DE 2021.03.23. ----------------------------------------------- 

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 340/21, referente ao processo n.º 

115/21, o Sr.º Albino João Alves de Macedo, apresenta um pedido, com 

vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das obras de 

reconstrução3/construção4, de uma habitação unifamiliar, sito, no 

bairro da Flor da Serra, n.º5 - Faiões, freguesia de Faiões no concelho 

de Chaves. ---------------------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 143,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 321 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 1568/20131115, da freguesia de Faiões. -------------------- 

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

2.1-Processo n.º 40/14, relativo a pedido de dispensa de 

licenciamento, para obras de remodelação do telhado. ---------------- 

2.2- Processo n.º 226/14, relativo a obras de reconstrução de uma 

habitação unifamiliar, declarada a caducidade por deliberação de 

câmara datada de 26 de maio de 2017. -------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), designadamente: ------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:25.000; -------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000; --------------------------- 

- Planta de consulta à escala 1:10.000; ----------------------------- 

- Levantamento fotográfico; ----------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/ficha de medição; -------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ----- 

- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades; 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; -------------------------- 

- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

escala de 1: 500; --------------------------------------------------- 

                                                           
3 «Obras de reconstrução», as obras de construção subsequentes à 

demolição, total ou parcial, de uma edificação existente, das quais 

resulte a reconstituição da estrutura das fachadas; ----------------- 
4 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra; ----------- 

- Ficha Eletrotécnica; ---------------------------------------------- 

- ITED; ------------------------------------------------------------- 

- Desenho de alterações: -------------------------------------------- 

- Pano de acessibilidades; ------------------------------------------ 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Projeto de instalação de gás; ------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

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

 4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro, por se reportar à legalização 

das obras de 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 foi levada a efeito sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio, possui dois pisos: r/chão e andar, 

preconizando uma área bruta de construção de 158,76 m2. ------------- 

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- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a 

manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o 

disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------- 

5.4- A edificação a legalizar com o presente projeto, ao contemplar 

uma altura de 6,40 metros, respeita a “moda da cércea”, pelo facto de 

se constatar, que é está a cércea, que apresenta maior extensão ao 

longo da frente urbana, em que o prédio se insere. ------------------ 

5.5- A edificação destina-se “habitação unifamiliar”, o que se 

enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do 
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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- A habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 158,76 

m2, que se pretende legalizar, não consubstancia, a dispensa de 

apresentação dos elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na 

Portaria 113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de 

legalização, no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação, ficando deste modo, dispensado da 

vistoria prévia prevista, para os procedimentos de legalização de 

operações urbanísticas. --------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

   6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto e dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados. ------ 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 456,03 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 

77,90 euros. -------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 533,93 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- A presente operação urbanística, consubstanciada, na construção 

de um edifício destinado “habitação unifamiliar”, compagina-se, com 

os afastamentos existentes e a manter na envolvente imediata, os 

alinhamentos e recuos à via pública com a qual confronta e a moda da 

cércea. Neste sentido, pode -se concluir que projeto em causa respeita 

as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos no artigo 19.º 

da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 

de abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ------------------- 

8.3 - O projeto apresentado, dá cumprimento, ao disposto no Decreto- 

Lei 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 n.º 8, 

do art.º 20, do RJUE. ----------------------------------------------- 

8.4 - A habitação unifamiliar, é servida por arruamento público, 

pavimentado a betuminoso, possui ligação á rede pública de água. ---  

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, ficando deste modo dispensada, a vistoria prévia, 
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prevista para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

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 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 (artigos 102.º- A, do RJUE e 

artigo 73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

      a) Considerando, que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se  

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

      b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da “habitação unifamiliar”, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. --------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ---------------------------------------------------------- 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1 132,30       132,30 

Piso 2 26,46       26,46 

TOTAL 158,76 0,00 0,00 0,00 158,76 

Cércea – 6,40 ml ----------------------------------------------------                              

Volume – 403,25 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   4,34   19,33 83,89 €/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             
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 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão)   0   15,92 0,00 €/m 

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

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE ESGOTOS   0   34,12   0,00 €/m 

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

          

  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       105,50   €/m 

  m - frente do terreno que confronta com 

a via pública       17,29   

          

  Moradia unifamiliar         

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

  T = C x m x 0,25       T = 456,03   € 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 2 
Para habitação unifamiliar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2 1 77,90 € 77,90 € 

b) 
 De 251 m2 a 500 m2 0 89,05 € 0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,25 

€ 
0,00 € 

  TOTAL      77,90 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑ 456,03 € + 77,90 € = 533,93 € --------- 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 23 de março de 2021 -----------------------------------------  

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.03.25. --------------------------------------------------------  

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.9. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM ALPENDRE – LOTEAMENTO 

1/95 – LOTE Nº 7 – SANTA CRUZ/ TRINDADE – ANA EDUARDA CUNHA CORREIA – 

PROCESSO Nº 343/02 – INFORMAÇÃO Nº 540/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.03.25. -------------------------- 
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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 2640/20, referente ao processo n.º 

343/02, a Sr.ª Ana Eduarda da Cunha Correia, na qualidade de 

proprietária, solicita, aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, na legalização das obras de construção5 

de um “alpendre” contiguo ao alçado posterior de uma habitação 

unifamiliar, licenciada ao abrigo do alvará de obras de construção n.º 

102/03, sito, no lote 7, do loteamento titulado pelo Alvará n.º 1/95, 

União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge no concelho de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

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

2.1 - Loteamento titulado pelo Alvará n.º 01/1995. ------------------ 

2.2 - Alvará de obras de construção n.º 102/03, para “construção de 

uma habitação unifamiliar”, de r/chão e andar. ---------------------- 

2.3 – Alvará de autorização de Utilização n.º 161/05, para habitação 

unifamiliar. ------------------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo não 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, nem de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). ----------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

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

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro, por se reportar á legalização 

das obras de construção de um “alpendre”. --------------------------- 

4.2.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ---------------------- 

4.2.2.1- Do alvará de loteamento 01/1995, constam as seguintes 

indicações, relativas ao lote: -------------------------------------- 

- Área do lote = 222,00 m2; ----------------------------------------- 

- Área coberta = 99,00 m2; ------------------------------------------ 

- Número de pisos acima da cota de soleira = 2; --------------------- 

- Número de pisos abaixo da cota de soleira = 1; -------------------- 

- Cércea = 6,00 m; -------------------------------------------------- 

4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o lote de terreno está inserido em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável, categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ------ 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. -------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de construção, de 

um “alpendre”, contiguo ao alçado posterior de uma habitação 

unifamiliar, licenciada ao abrigo do alvará de obras de construção n.º 

102/03. A construção tem uma área bruta de construção de 25,00 m2, a 

sua edificação, levou a um aumento da área bruta de construção, de 

implantação e de alteração de fachada, relativamente à edificação 

licenciada. -------------------------------------------------------- 

5.2 - O loteamento no qual, se insere o lote de terreno, tem as 

especificações indicadas no anterior ponto 4.2.1. Nas referidas 

especificações é prevista para o lote 7, uma área coberta de 99,00 m2. 

                                                           
5 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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5.3- Neste contexto, tratando-se as regras urbanísticas, consignadas 

no alvará de loteamento de verdadeiras especificações, regulando, ao 

pormenor, as chances urbanísticas conferidas aos respetivos lotes de 

terrenos, emergentes da operação de loteamento, então, nessa 

perspetiva, a operação urbanística, que se pretende legalizar viola 

as especificações do alvará de loteamento, ao contemplar uma área 

coberta de 124,00 m2. ----------------------------------------------- 

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

6.1- Considerando, que se trata de obras de ampliação e de alteração, 

de uma habitação unifamiliar, que foram levadas a efeito, sem os 

necessários atos administrativos de controlo prévio. ---------------- 

6.2- Considerando, que o edifício destinado a habitação unifamiliar, 

situa-se em local, onde predominam esta tipologia de construções, o 

seu estado atual de conservação, não desvirtua a envolvente em que se 

insere. ------------------------------------------------------------ 

6.3- Pese embora, a edificação, se integre no meio envolvente, siga 

os alinhamentos dominantes, existentes e a manter na frente urbana, 

em que se insere o prédio, a área coberta que o mesmo contempla, e que 

se pretende legalizar, não cumpre as especificações do alvará 

loteamento n.º 01/1995. ---------------------------------------------  

7 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

7.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A do RJUE e artigo 

73.º- C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

indeferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a 

que se fez referência e reconhecer que não se encontram preenchidos 

os requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

licença especial de legalização; ------------------------------------ 

c) Caso, a Câmara Municipal delibere indeferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção de um “alpendre”, contíguo ao 

alçado posterior de uma habitação unifamiliar, dever-se-á ainda 

notificar a requerente nos termos do disposto no artigo 114.º e 

seguintes, do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, que aprovou o 

novo Código do Procedimento Administrativo, dando-se cumprimento ao 

disposto no artigo 121º e seguintes, no que respeita à audiência prévia 

dos interessados, mediante o estabelecimento de um prazo de 10 dias 

para, querendo, virem a processo, dizer o que se lhes oferecer sobre 

o presente sentido de decisão. -------------------------------------- 

7.2-Sem prejuízo, do que vem a ser dito, poderá a requerente, 

solicitar, um pedido de alteração á licença titulada pelo alvará de 

loteamento n.º 1/1995, nos termos do disposto no artigo.º 27, do 

Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro. -------------------------------  

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

Chaves, 25 de março de 2021    -------------------------------------   

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.03.25. -------------------------------------------------------- 
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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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.10. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – 

RUA DE ANGOLA Nº 19 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E 

SANJURGE – ARISTIDES PEREIRA GONÇALVES – PROCESSO Nº 598/19 – 

INFORMAÇÃO Nº 556/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA, BRANCA GIL FERREIRA, DATADA 

DE 2021.03.26. ------------------------------------------------------ 

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 71/21 e 506/21, referente ao processo 

n.º 598/19, o Sr.º Aristides Pereira Gonçalves, na qualidade de 

proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de ampliação6 de um edifício de habitação unifamiliar e 

anexo, sito, na rua de Angola, N.º 19, freguesia de Santa Maria Maior 

no concelho de Chaves. ---------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 249,18 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 2208 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 812/20090407, da freguesia de Santa Cruz Trindade. ------- 

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

2.1- Alvará de licença de obras n.º 100/93, para “construção de uma 

garagem, com a área de 15,50 m2”. ----------------------------------- 

   2.2- Alvará de licença de obras n.º 161/95, relativa a “construção de 

paredes junto às pré-fabricadas exteriores”. ------------------------  

2.3- Alvará de licença de obras n.º 287/96, para “construção de um 

anexo para arrumos, com a área de 11,70 m2”. ------------------------ 

2.4- Através do requerimento n. º 1670/19, datado de 07-08-2019, foi 

solicitada vistoria ao imóvel, com vista à emissão do alvará de 

autorização de utilização. O pedido foi indeferido, por não ter sido 

cumprido o projeto aprovado ao abrigo das licenças 100/93, 161/95 e 

287/96. ------------------------------------------------------------ 

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; -------------------- 

                                                           
6 «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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- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- 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, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Termo de responsabilidade de isenção de acessibilidades; ---------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ----------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; ------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------ 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ----- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; -------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Planta de implantação à escala de 1: 100; ------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água, águas 

pluviais e drenagem de águas residuais, com relatório de peritagem, 

subscrito por técnico habilitado a ser autor do projeto; ------------ 

- Termo de responsabilidade do projeto térmico, subscrito por técnico 

habilitado a ser autor do projeto; ---------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto estabilidade, com relatório de 

peritagem, subscrito por técnico habilitado a ser autor do projeto; - 

- Projeto da rede de gás; ------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Fatura do telefone; ----------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) ----- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de ampliação. ------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

 4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – Espaço 

Urbano e Urbanizável e na Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. -------- 

4.3- No alvará de loteamento --------------------------------------- 

- Área do lote = 249,18 m2; ---------------------------------------- 

- Área de implantação = 81,00 m2; ---------------------------------- 

- Área de construção = 162,00 m2; ---------------------------------- 

- Número de pisos = 2; -------------------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar; --------------------- 

- Número de fogos = 1; --------------------------------------------- 
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4.4 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.4.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas), do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (doravante 

designado RMUE). ---------------------------------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O presente pedido diz respeito, á legalização das obras de 

ampliação de um edifício de habitação unifamiliar e anexo de apoio, 

com a área bruta de construção de 158,20 m2. O requerente ao abrigo 

das licenças de obras, supracitadas, licenciou uma habitação 

unifamiliar com a área bruta de construção de 81,00 m2 e uns anexos 

com 27,20 m2. ------------------------------------------------------- 

5.2- Face ao exposto no anterior ponto, existe um aumento de área da 

habitação de 50,00 m2, relativamente a edificação levada a efeito com 

os necessários atos administrativos de controlo prévio. Este aumento 

da área bruta de construção, adequa-se, nos parâmetros do alvará de 

loteamento, já no que se refere, à área de implantação do imóvel, ela 

tenha sido ultrapassada, com a emissão das licenças n.º 100/93, 161/95 

e 287/96, pela construção de anexos. --------------------------------

5.3-Pretende agora o requerente, a legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 

subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 

que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional (1 fogo). 

5.7- A habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 158,20 

m2, que se pretende legalizar as obras de ampliação, 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 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

108,50 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 

84,50 euros. -------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 193,00 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I. ----------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ------------------------------ 

8.2- A projeto de legalização, apresentado pelo requerente, cumpre as 

especificações do alvará de loteamento, pelo facto de cumprir os 
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parâmetros urbanísticos nele previsto, com exceção, da área de 

implantação, que foi ultrapassada pelo licenciamento de edifícios 

anexos, que neste momento, têm ligação com a edificação principal, 

deixando assim de ser edifícios secundários, para serem contabilizados 

na área da habitação.  ---------------------------------------------- 

8.3 - A edificação é servida por arruamento público, pavimentado a 

betuminoso e 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, 

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”, 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): --------------------------------------------------------- 

Habitação unifamiliar – com aumento de área de 50,00 m2 --------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

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

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

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

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   
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 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 1 0,20 0,20   

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

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

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

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 0,51 0,51   

        

  
C - custo das obras existentes na via pública   1,69     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   50 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 84,50   € 

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.º2 
Para habitação unifamiliar, por fogo    

a) 

Até 250 m2 
1 

78,05 € 

   78,05 

€ 

n.º 10 
Muros de vedação  29ml 1,05 €  30,45 €  

  TOTAL      108,50 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 84,50 € + 108,50 € = 193,00 € ------ 

À Consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 26 de março de 2021 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.03.26. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.11. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E 

CONSTRUÇÃO DE ANEXO – ESTRADA PRINCIPAL DE VILARELHO DA RAIA Nº 15 – 

DOMINGOS CUNHA PEREIRA – PROCESSO Nº 122/21 – INFORMAÇÃO Nº 
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557/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

2021.03.29. -------------------------------------------------------- 

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 357/21 e 730/21, referente ao 

processo n.º 122/21, o Sr.º Domingos da Cunha Pereira, na qualidade 

de proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de ampliação7 de uma habitação unifamiliar com licença n.º 

185/86 e da construção8 de anexo, sito, na Estrada Principal de 

Vilarelho, N.º 15 – freguesia de Vilarelho da Raia no concelho de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

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

urbano, tem a área total de 2.378,62 m2, está inscrito na matriz com 

o n.º 1088, da freguesia de Vilarelho da Raia. ---------------------- 

1.3- De acordo com a Certidão da Finanças apresentada, os prédios 

rústicos, artigos 9873 e 9876, têm uma área de 2.628,00 m2, da freguesia 

de Vilarelho da Raia. ----------------------------------------------- 

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

2.1- Licença de obras n.º 185/86, para construção de uma habitação 

familiar, de cave e r/chão, com a área de 155,42 m2. ---------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR -------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão das Finanças; -------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; --------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador do projeto e dos projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; -------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

                                                           
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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- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

- Termo de responsabilidade/relatório técnico, de estabilidade, -----  

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Plano de acessibilidades e termo de responsabilidade do técnico; --  

- Ficha de Segurança Contra Incêndios; ------------------------------ 

- Termo de responsabilidade de isenção da rede de gás; -------------- 

- Termo de responsabilidade de isenção do projeto de acondicionamento 

acústico. ---------------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------- 

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

4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, 16/12, alterado e republicado 

pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro, por se reportar à 

legalização das obras de ampliação de 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 21 B, o prédio urbano está inserido, em espaço de classe 4, espaços 

agrícolas e florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais e na 

subcategoria 4.3.A – espaços Agroflorestais comuns. ----------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização da ampliação de uma habitação 

unifamiliar de r/chão e andar, com a área bruta de construção de 184,58 

m2 e de um anexo com 433,79 m2. -------------------------------------  

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- A habitação unifamiliar e anexo, com a área bruta de construção 

de 618, 37 m2, que se pretende legalizar as obras de ampliação, 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- O imóvel, que se pretende legalizar as obras de ampliação, é uma 

preexistência, pelo facto de estar devidamente licenciado, em 

conformidade com o disposto na alínea b), do n.º 1, do art.º 59, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal. ----------------------------- 

                                                           
9 Artigo 5º – Preexistências --------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as actividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos 

ou quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em 

vigor do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das 

seguintes condições: ------------------------------------------------ 
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5.5- A habitação unifamiliar, está inserida, em espaço de classe 4 – 

espaço agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaços agroflorestais 

e na subcategoria 4.3. A – espaços agroflorestais comuns. Em espaços 

agroflorestais comuns, na recuperação ou reconversão de usos de 

edifícios preexistentes, não se exige o disposto no n.º 1, do art.3710,  

Ou seja uma área mínima de 20 000m2 (fora da área de proteção á zona 

urbana de Chaves), mas terão de ser cumpridas as disposições constantes 

no n.º 2, alíneas a) e c) do mesmo artigo, sendo admissível em tais 

casos, uma ampliação da área edificada, até ao máximo de 20%, da área 

da edificação preexistente. ----------------------------------------- 

5.6- Deste modo, dispõe de uma área de ampliação, não superior a 20%, 

o que implica que, dispõe da área de 20% X 155,42 m2 = 31,08 m2, 

constatando-se pelas plantas apresentadas, que pretende legalizar uma 

ampliação de área de 29,16 m2, constata-se assim, que verifica a 

condição, estabelecida no Regulamento do Plano Diretor Municipal. 

5.7- Pretende-se ainda, legalizar as obras de construção, de uma 

edificação secundária destinada anexo, com a área de 433,79 m2. 

                                                           
a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

termos da lei; ------------------------------------------------------ 

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 

competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 

respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 

ou sido revogadas ou apreendidas. ----------------------------------- 
10 Artigo 37º – Edifícios destinados a habitação -------------------- 

1 - Só poderão ser autorizadas novas edificações destinadas a habitação 

que se localizem em parcelas para as quais seja apresentada prova 

documental de que a área da parcela é de pelo menos 40 000 m2 ou 20 

000 m2, conforme se localize, respetivamente, dentro da área de 

proteção à zona urbana de Chaves delimitada na planta de ordenamento 

ou fora daquele área. ----------------------------------------------- 

2 - Verificada a condição expressa no número anterior e ainda os 

requisitos gerais estipulados no Nº 2 do artigo 35º, as edificações a 

autorizar deverão obedecer às seguintes regras: --------------------- 

a) O conjunto edificado poderá albergar uma só habitação unifamiliar;  

b) A área bruta de construção máxima admissível para o conjunto 

edificado é a que corresponde à aplicação do Ic = 0,05 m2/m2 à área da 

parcela; ----------------------------------------------------------- 

c) O conjunto edificado tem de garantir um afastamento mínimo de 200 

m a qualquer instalação agropecuária já existente, salvo se esta se 

situar dentro da própria parcela e estiver devidamente licenciada; -- 

d) As edificações novas implantar-se-ão a uma distância mínima de 10 

m de qualquer estrema de parcela; ----------------------------------- 

e) As edificações novas não poderão ultrapassar a altura de 7,5 m; -- 

f) A área total do solo impermeabilizado pelas edificações, anexos, 

pátios e outros recintos exteriores pavimentados não poderá exceder 

8% da área da parcela integrada nesta classe. ----------------------- 

3 - As condições estipuladas no Nº 1 não são exigíveis quando se trate 

de edificações para habitação promovidas por entidades públicas e que 

se destinem a responder às próprias necessidades de exploração ou 

salvaguarda dos recursos agroflorestais. ---------------------------- 

4 - Na recuperação ou reconversão de usos de edifícios preexistentes 

não se exige a verificação do disposto no Nº 1, mas terão de ser 

cumpridas as disposições constantes das alíneas a) e c) do Nº 2, sendo 

admissível em tais casos uma ampliação da área edificada até ao máximo 

de 20% da área de edificação preexistente. -------------------------- 
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Tratando-se de uma edificação, de apoio á edificação principal, 

inserida em espaços agroflorestais comuns, o índice de construção 

estabelecido para o local, que é nestes caso, porque a área do terreno 

é superior a 1000 m2 (área de 5.011,47 m2), calculado pela aplicação 

da seguinte fórmula: 250 m2 + 10% (A-1000 m2) = 651,15 m2 (máxima área 

bruta de construção permitida) > 618,37 m2 (área bruta de construção 

pretendida (habitação e anexo)). ----------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ----------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 291,66 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 

533,53 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 825,19 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 prédio urbano objeto de legalização das obras 

de ampliação, encontra-se em bom estado de conservação e não necessita 

de obras de correção ou adaptação. ---------------------------------- 

8.2- Trata-se de uma edificação preexistente, licenciada em 1986, com 

obras de ampliação inferior a 20%, da área preexistente, pelo que 

respeita, o disposto no n.º4, do artigo 37.º, do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Chaves. ----------------------------------------  

  8.3- Considerando, que as obras de ampliação e construção, para o 

conjunto edificado, a legalizar, cumprem o especificado nas alíneas 

a) e c), do n.º 2, do artigo 37.º e alínea b), do n.º 1, do artigo 

36.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves. ---------- 

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, fica deste modo, o procedimento, dispensado da vistoria 

prévia prevista, no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento Municipal 

de Urbanização e de Edificação (RMUE). ------------------------------ 

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 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. --------------------------------- 

8.6- 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 e levantamento topográfico) e uma vez 

que, tal condicionante é indispensável, para a legalização das obras 

de ampliação do conjunto edificado (habitação+ anexo), o requerente 

ficará vinculado, a apresentar, a Certidão atrás referida, aquando da 

apresentação do subsequente pedido de emissão de autorização de 
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utilização e caso a câmara delibere favoravelmente, o pedido de 

legalização, das obras patenteadas no presente projeto. ------------- 

8.7- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças (relativa 

ao prédio urbano de acordo com o levantamento topográfico), 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 ampliação da “habitação unifamiliar” e da 

construção de “anexo”, 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): --------------------------------------------------------- 

Habitação unifamiliar – com aumento de área de 29,16 m2 --------------------- 

Anexo - com a área de 433,79 m2 ----------------------------------------------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

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

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,16 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 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 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,19 0,00   

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

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  
C - custo das obras existentes na via pública   0,63     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   462,95 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 291,66   € 

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.º2 
Para habitação unifamiliar, por fogo    

a) 

Até 250 m2 
1 

78,05 

€ 
78,05 € 

          

n.º11 Anexo de apoio 

433,79 m 
2 1,05 € 455,48 € 

  TOTAL      533,53 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 291,66 € + 533,53 € = 825,19 € ------ 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 29 de março de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.03.29. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.03.30. --------------------------------- 
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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. --------------------------------------------- 

 

 

3.12. ALTERAÇÃO A PROJETO DE ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM 

ARMAZÉM – PARQUE EMPRESARIAL DE CHAVES, PARCELA E1 – OUTEIRO SECO – 

A.S. METAIS – FABRICO E LACAGEM, LDA – PROCESSO Nº 249/20 – INFORMAÇÃO 

Nº 610/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

2021.04.06. -------------------------------------------------------- 

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 739/21, referente ao processo n.º 

249/20, a firma, A.S. Metais – Fabrico e Lacagem, Lda, solicita, 

alterações ao projeto de arquitetura, aprovado por deliberação de 

camara datada de 2020-04-27 e apresenta projetos de especialidades, 

para o licenciamento e com vista à aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, em obras de construção11 

de um armazém, sito, na parcela E1, na unidade operativa 5 - Área de 

ampliação da Plataforma Logística, do Parque Empresarial de Chaves – 

Campo Queimado, freguesia de Outeiro Seco no concelho de Chaves. --- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 15.895,85 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 3280-P e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 4567/20190729, da freguesia de Outeiro Seco. 

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

2.1- A parcela de terreno, designada, por “Parcela E1”, resultou de 

uma operação de destaque, um prédio urbano, localizado no lugar do 

Campo Queimado, em concreto, na área de ampliação da Plataforma 

Logística de Chaves, de acordo com Informação n.º 17/SPMOT/2019, 

presente em reunião de Câmara datada de 27 de Maio de 2019. -------- 

2.2 - O requerente apresentou sob requerimento n.º 698/20, pedido com 

vista à aprovação do projeto de arquitetura, referente a obras de 

construção de um armazém, nos termos do disposto no Decreto-Lei 

nº555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei n.º 

136/2014, de 9 de Setembro, tendo sido aprovado por deliberação de 

câmara datada de 27 de Abril de 2020. ------------------------------- 

2.3- O requerente apresentou sob requerimento n.º 2266/20, pedido de 

autorização de início de trabalhos preparatórios – escavação, tendo o 

pedido sido deferido por despacho superior datado de 28 de outubro de 

2020. --------------------------------------------------------------  

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

3.1- Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------- 

3.1.1. De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 34 B, o prédio urbano, está inserido em solo de Classe 

2 – Espaços industriais, na área do Parque Empresarial de Chaves. --- 

3.2 – Na operação de destaque da unidade operativa 5 – área de 

ampliação da plataforma logística ----------------------------------- 

3.2.1- Para a Parcela E1 (a destacar), constam as seguintes indicações, 

no quadro sinótico: ------------------------------------------------- 

- Área do lote = 15.895,85 m2; -------------------------------------- 

- Área de implantação máxima (65%) = 6.920,00 m2; ------------------- 

                                                           
11 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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- Cércea máxima = 12,00 m ------------------------------------------- 

- Área bruta de construção máxima = 12.716,68 m2; ------------------- 

- Volume = 83.040,00m2; ---------------------------------------------  

- Área para efeitos do Ic (0,8m2/ m2) = 12.716,68 m2; ---------------- 

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

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

- Utilização prevista =serviços, armazenamento, comércio e indústria; 

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

4.1- O requerente propõe, para a parcela de terreno, uma alteração ao 

projeto de arquitetura aprovado por deliberação de câmara datada de 

27 de abril de 2020. Os parâmetros urbanísticos da alteração são os 

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

- Área do lote = 15.895,85 m2; --------------------------------------

- Área de implantação = 6.920,00 m2; -------------------------------- 

- Cércea = 12,00 m -------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 7.333,00 m2; --------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 1; ---------------------------------- 

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

- Utilização prevista = armazém; ------------------------------------ 

- Volume máximo = 83.040,00 m3; ------------------------------------- 

4.2- A alteração ao projeto de arquitetura e os projetos de 

especialidades apresentados, referem-se à construção de um “armazém”, 

com a área bruta de construção de 7.333,00 m2, distribuídos por dois 

pisos – r/chão e mezanino. ------------------------------------------ 

4.3- De acordo com a planta de implantação apresentada, a construção 

do imóvel, agora proposta, está de acordo com o disposto no art.º 29-

A, do P.D.M., onde dispõe que, as regras de uso, ocupação e 

transformação do solo aplicáveis ao Parque Empresarial (PEC) são as 

estabelecidas na Secção III, (Espaços Industriais Classe 2), do 

Capítulo II, cumulativamente com as estabelecidas no Anexo 5 e as 

definidas na operação de destaque identificada no anterior ponto 2, 

ou seja: ------------------------------------------------------------ 

4.3.1- A parcela confronta numa extensão mínima de 20 metros com a 

estrada que delimita o espaço; -------------------------------------- 

4.3.2- 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; ---------------------------------------------- 

4.3.3- 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 

nas vias públicas; -------------------------------------------------- 

4.3.4- Tem como alinhamento da fachada virada á via com que confronta 

a parcela o afastamento estabelecido para o local, o qual é inferior 

a 30 m, mas está, de acordo com a implantação preconizada no destaque;  

4.3.5- Tem um afastamento mínimo de 5 metros às extremas da parcela; 

4.4 - Face à tipologia do imóvel previsto (armazém) e à área bruta de 

construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na alínea e), 

do n.º 3, do art.º 12, do Plano Diretor Municipal, uma vez que 

contempla, no interior do seu prédio 77 lugares de estacionamento 

automóvel, o qual, é superior ao valor mínimo, previstos naquela norma 

regulamentar. ------------------------------------------------------ 

4.5- O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III, 

da Portaria 113/2015, de 22 de abril, designadamente, com os seguintes 

projetos de especialidades: ----------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Declaração de isenção de projeto de gás; -------------------------- 

- Projeto de águas pluviais; --------------------------------------- 
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- Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança contra incêndio; ------------------------------- 

- Declaração de isenção do sistema de certificação energética dos 

edifícios (SCE), subscrito por perito qualificado; ------------------ 

- ITED; ------------------------------------------------------------- 

- Ficha Eletrotécnica; ---------------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

5 - TAXAS URBANÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----- 

5.1- De acordo a alínea c), n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 19.969,29 euros. ---------------------------------------- 

5.2 -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 

363,15 euros. ------------------------------------------------------- 

5.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 20.332,44 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------ 

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

6.1- Considerando, que as alterações ao projeto de arquitetura, 

apresentada pelo requerente, cumpre os parâmetros urbanísticos, 

vertidos na operação de destaque, na unidade operativa 5 – área de 

ampliação da plataforma logística, os quais, tiveram como base, o 

estabelecido no artigo 29.º-A do Regulamento do PDM, onde dispõe, que 

as regras de uso, ocupação e transformação do solo aplicáveis ao Parque 

Empresarial (PEC) são as estabelecidas na Secção III, (Espaços 

Industriais Classe 2), do Capítulo II, cumulativamente com as 

estabelecidas no Anexo V, do referido diploma legal. --------------- 

6.2- Considerando, que os projetos de especialidades apresentados 

estão instruídos com termos de responsabilidade, de acordo com o 

previsto no n.º 8, do artigo 20.º, do RJUE, o que exclui a sua 

apreciação prévia. --------------------------------------------------

6.3- Considerando, que são apresentados os projetos de especialidades, 

caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de licenciamento 

das obras de construção do “armazém”, dispõe do prazo de 1 ano, a 

contar da data da notificação do ato de licenciamento, para requerer 

a emissão do respetivo alvará, de acordo com o n.º1, do artigo 76.º, 

do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações. ------------ 

6.4- Findo o prazo referido no parágrafo anterior, pode o presidente 

da câmara municipal conceder prorrogação, por mais um ano, de acordo 

com o n.º1, do artigo 76.º do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações, findo o qual, é declarada a caducidade após audiência 

previa do interessado; ---------------------------------------------- 

7 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

7.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

7.1.1- Propõe-se, a aprovação do projeto de alterações à arquitetura, 

apresentado sob requerimento n.º 739/21. --------------------------- 

7.1.2- Considerando, que são apresentados sob requerimento n.º 739/21, 

datado de 25 de março de 2021, os projetos de especialidades exigíveis, 

nos termos da lei, propõe-se, o licenciamento do imóvel, destinado a 

“armazém”. --------------------------------------------------------- 

7.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente na próxima reunião 

do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. ------ 
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7.3- Caso a Câmara delibere favoravelmente, o pedido de licenciamento 

do imóvel: ---------------------------------------------------------- 

7.3.1- Deverá a requerente, proceder á liquidação das taxas 

urbanísticas, previstas no art.º 117, do RJUE; ---------------------- 

7.4- De acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei n.º555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, o requerente dispõe de um 

prazo de um ano para apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para 

que se possa emitir o respetivo alvará de licença de construção, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Apólice de seguro de construção; ---------------------------------- 

- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de setembro; -------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 

- 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 0       6920,00 6920,00 

Mezanino       413,00 413,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 7333,00 7333,00 

Cércea – 12,00ml    ------------------------------------------------                             

Volume – 83.040,00 m3 -------------------------------------------------------------------------- 

- 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   8   19,33 154,64 €/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) 1   17,63   17,63 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou 

blocos de betão)   1   15,92 15,92 €/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 1   45,49   45,49 €/m 

         
C - custo das obras existentes na via 

pública / m       289,41   €/m  
m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       230   

 N - número de pisos         2   
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Edifícios destinados 

exclusivamente a fins comerciais 

e/ou industriais e armazéns       

 

 - alínea c) do n.º 1 do artigo 

24.º        

 T = C x m x [0.25 + 0.05 (N-1)]       T = 19.969,29   € 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 
Emissão de alvará de licença     66,95 € 

n.º 5 Edifício destinado a indústria ou armazém, por unidade 

de ocupação 
      

a) 
 Até 500 m2 de área bruta de construção 0 111,35 € 0,00 € 

b) 
 De 501 m2 a 1000 m2 de área bruta de construção 0 167,25 € 0,00 € 

c) 
 Superior a 1000 m2 de área bruta de construção 1 223,00 € 223,00 € 

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

  TOTAL      363,15 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………∑19.969,29 € +363,15 € = 20.332,44 € --- 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 06 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.07. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.07. --------------------------------- 

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. PROCESSO DE LICENCIAMENTO – CONSTRUÇÃO DE GARAGEM – CADUCIDADE 

– RUA DA LEGUINHA Nº 9 – TORRE DE ERVEDEDO – ILÍDIO DE OLIVEIRA – 

PROCESSO Nº 488/15 – INFORMAÇÃO Nº 140/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, 

SENHORA PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.03.26. ------------------ 

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 22/06/2020, sob a Informação nº 

945/SCOU/2020, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento, que deu origem ao Alvará de 

Obras de Construção n.º 62/17 com a fundamentação expressa nos termos 

do disposto na alínea a) 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.  ----------------------------------------- 
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Tal decisão foi dada a conhecer, em 29/10/2020, 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 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. ----------------------------------------  

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 a) 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 a), 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 62/17, emitido por este Município.  --------- 

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, 26 de março de 2021 -----------------------------------------  

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias ---------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.03.31. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.06.    ------------------------------

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. AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL PARA A INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE 

SUPORTE DA ESTAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÕES – JUNÇÃO DE ELEMENTOS – 

VENTUZELOS – CHAVES – VIATEL – TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÕES S.A. – 

PROCESSO Nº 998/18 – INFORMAÇÃO Nº 156/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, 

SENHORA PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.03.29. ------------------ 

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 

737/19, a requerente, solicitou Autorização Municipal, para instalação 

das infraestruturas de suporte da estação de radiocomunicações e 

respetivos acessórios, a instalar no prédio rústico (art.º 5272) 

pertencente à Junta de Freguesia de São Pedro de Agostém, situado em 

Ventuzelos, Freguesia de Freguesia de São Pedro de Agostém. ---------  

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 592/SCOU/2019, datada de 04/04/2019, com despacho do Vereador 

responsável, de 07/04/2019, foi a requerente notificada, em 

08/04/2019, que o pedido de licenciamento foi deferido. -------------  

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para a 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 

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 não ter ocorrido a liquidação das 

respetivas taxas administrativas, no prazo previsto para o efeito, 

determinando a imediata cessação da operação urbanística. -----------  

Notificar a 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, 29 de março de 2021 ----------------------------------------- 

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias ---------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO 2021.03.31. 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 
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mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. --------------------------------------

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.06.    ------------------------------

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. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DO PROCESSO Nº 713/16 – LICENCIAMENTO DE 

MURO DE SUPORTE/VEDAÇÃO – FONTE DO LEITE – LOTEAMENTO 8/96 – LOTE 18 

– SANTA MARIA MAIOR – Q.F.N – QUINTA DA FONTE NOVA, EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S.A. – PROCESSO Nº 713/16 – INFORMAÇÃO Nº 171/SAA/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

SENHORA ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 

2021.04.08.---------------------------------------------------------  

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 

1981/19, a firma QFN Quinta da Fonte Nova - Empreendimentos 

Imobiliários S.A., na qualidade de proprietária, solicitou a 

reapreciação do processo nº 713/16, do projeto de arquitetura aprovado 

por despacho 23/11/2016 e ainda que seja emitido parecer favorável ao 

licenciamento da obra. ----------------------------------------------  

O projeto de arquitetura foi aprovado conforme despacho exarado a 

26/09/2019. --------------------------------------------------------  

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 1628/SCOU/2019, datada de 26/09/2019, com despacho do Vereador 

responsável, de 26/09/2019, foi a requerente notificada, em 

02/10/2019, do deferimento do pedido de licenciamento, tendo sido 

informada que dispunha de um 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, devendo para o efeito anexar 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 a 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 

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 
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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 a 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. -------  

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

Chaves, 8 de abril de 2021 ------------------------------------------  

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO 2021.04.08. 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.09.    ------------------------------

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. RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA 

TITULADAS PELO ALVARÁ DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO Nº 93/18 – QUINTELA/ALTO 

DA BANDEIRA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – 

ALCAPREDIAL – INVESTIMENTO E IMOBILIÁRIO, SA – PROCESSO Nº 805/17 

INFORMAÇÃO Nº 546/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA, CONCEIÇÃO REI, DATADA DE 

2021.03.26. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO     ---------------------------------------------------- 

Através do email enviado a esta autarquia em 15-12-2020 e registado 

nesta unidade orgânica com o nº 2738/20,  a sociedade anónima, 

Alcapredial – Investimentos e Imobiliário, Lda, vem comunicar que já 

foram corrigidos os trabalhos inerentes à Valorização Paisagística do 

empreendimento, conforme referido no ponto 5 do  Auto de Vistoria, com 

vista à receção provisória das obras de urbanização, tituladas pelo 

alvará de obras de construção nº 93/18, com posterior aditamento nº 

32/18. ------------------------------------------------------------- 

2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 
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2.1-No que diz respeito a antecedentes da comunicação referida no 

capítulo 1, da presente informação, a requerente é titular das 

seguintes licenças: ------------------------------------------------- 

-Alvará de obras de construção nº 93/18, para construção de um conjunto 

composto de 2 edifícios destinados a comércio (Bricomarché) e serviços 

(Roady), com a área bruta de construção de 3 271,15 m2, as quais 

incidiram sobre o prédio urbano, inscrito na matriz predial da 

freguesia de Outeiro Seco, sob o artigo 2477-P e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 4507/20180517, 

atualmente localizado na União das freguesias de Santa Cruz/Trindade 

e Sanjurge. ---------------------------------------------------------   

-1º Aditamento ao Alvará de Obras de Construção nº 93/18, titulando 

as alterações executadas no decurso da licença inicialmente emitida, 

aprovadas por despacho do Vereador Responsável pela Gestão 

Urbanística, Engenheiro Victor Santos, datado de 2018/10/11, 

ratificado pelo Executivo, em reunião de Câmara de 30 de outubro do 

corrente ano. ------------------------------------------------------ 

2.2-No âmbito da realização das obras de urbanização12, previstas em 

espaço de domínio público e tituladas pelo alvará de obras de 

construção nº 93/18, a promotora ficou vinculada à realização dos 

seguintes trabalhos: ------------------------------------------------  

-Projeto de arruamentos. -------------------------------------------- 

-Rede de Abastecimento de Água. ------------------------------------- 

-Rede de Drenagem de Águas Residuais. ------------------------------- 

- Rede de Drenagem de Águas Pluviais. ------------------------------- 

- Valorização Paisagística. ----------------------------------------- 

- Infraestruturas Elétricas de Serviço Público. --------------------- 

- Infraestruturas de Telecomunicações em Urbanizações (ITUR). ------- 

2.3-Para garantia da execução das obras de urbanização tituladas pelo 

alvará de obras nº 93/18, foi apresentada a garantia bancária 

N00408129, emitida pelo NOVO BANCO em 28 de junho do corrente ano, no 

valor de € 154 328,68 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e 

vinte e oito euros e sessenta e oito cêntimos). -------------------- 

2.4-Em reunião de câmara de 06-07-2020, sob proposta da INFORMAÇÃO Nª 

948/SCOU/2020, destes Serviços Técnicos, o Executivo deliberou as 

seguintes resoluções: ----------------------------------------------- 

• Aprovar o traçado final dos Arruamentos, apresentados sob o 

requerimento nº 2523/18 e constante no processo a folhas nº 1278 à nº 

1284. -------------------------------------------------------------- 

• Deferir o pedido de receção das obras de urbanização tituladas 

pelo alvará de construção nº 93/18, com posterior aditamento  

(Arruamentos, rede de Abastecimento de Água, rede de Drenagem de Águas 

Residuais Domésticas e Pluviais, Infraestruturas ITUR, Infraestruturas 

Elétricas), todas orçadas no montante de € 122 537,86 ( cento e vinte 

e dois mil quinhentos e trinta e sete euros e oitenta e seis cêntimos), 

com exceção da Valorização Paisagística do empreendimento. ---------- 

• Notificar a promotora, nos termos do disposto no nº 4 do artigo 

87º do RJUE, conjugado com o nº 3 do artigo 396º do Código de Contratos 

Públicos, para no prazo de 60 dias, proceder às correções mencionadas 

no ponto 5 do Auto de Vistoria, constante no processo a folhas nº 1561 

à nº 1562, sob pena de a Câmara Municipal se substituir à interessada 

nos termos do disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 84º do mesmo 

diploma legal. ------------------------------------------------------ 

                                                           
12 Aprovadas pelo Executivo em reunião de câmara de 03 de maio de 2018, 

sob proposta da INFORMAÇÂO/PROPOSTA Nº 638/SCOU/2018.  -------------- 
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2.5-A caução a que se refere o artigo 54º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16/12, com posterior alteração, constante no processo 

administrativo  registado com o nº 805/17  e destinada a garantir a 

boa e regular execução das obras de urbanização, tituladas pelo alvará 

de obras de construção nº 93/18, foi prestada mediante a  garantia 

bancária N00408129, emitida pelo  NOVO BANCO em 28 de junho do corrente 

ano, no valor de  € 154 328,68 (cento e cinquenta e quatro  mil 

trezentos e vinte e oito euros e sessenta e oito  cêntimos). -------- 

3-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÂO ---------------------------------------- 

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

O pedido da interessada, tem enquadramento legal, nos termos do 

disposto no nº 1 e 2 do artigo 87º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, 

o qual aprovou o Regime Jurídico ad Urbanização e da Edificação. -- 

3.2-No Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29/1, com posteriores alterações ------------------------ 

De acordo com o disposto no nº 3 do artigo 87º do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, à receção provisória e respetiva vistoria, é 

aplicável, com as necessárias adaptações, o regime aplicável à receção 

provisória e definitiva das empreitadas de obras públicas, Decreto-

Lei nº 18/2008, de 29/1, na sua versão final. ----------------------- 

4-PARECER EXTERNO ---------------------------------------------------  

Relativamente à execução das infraestruturas de Eletricidade, estes 

serviços Técnicos têm a informar que, no processo registado com o nº 

805/17, não consta qualquer parecer desfavorável, emitido pela E-redes 

– Distribuição Eletricidade, S.A (anteriormente designada EDP 

Distribuição – Energia, S.A). --------------------------------------- 

No dia 16 de junho de 2020, após diálogo com o Srº Engº Rui Sérgio, 

naquela data, a desempenhar funções na anteriormente designada, EDP-

Distribuição, S.A e responsável pela emissão dos autos de vistoria, 

com vista à receção provisória das obras de Eletricidade, o mesmo 

transmitiu a estes Serviços Técnicos que a promotora já procedeu à 

apresentação de todos os elementos necessários, junto daquela entidade 

exterior. ---------------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no nº 6 do artigo 13º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado pelo  Decreto-Lei nº 555/99, de 

16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9/9, 

entendeu-se  o silêncio da E-redes – Distribuição Eletricidade, S.A, 

ao nosso pedido de parecer, através do ofício com a referência 

195/DGOT/2019, de 05-06-2019, como parecer favorável. -------------- 

5-PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO E ESTADO DO PROCESSO ----- 

Decorrido o prazo de 60 dias, a partir da comunicação à interessada, 

do teor das resoluções tomadas pelo Executivo, em reunião de câmara 

de 06-07-2020, foram encetados os seguintes procedimentos: ---------- 

5.1-Através do email enviado a esta autarquia em 15-12-2020 e registado 

nesta unidade orgânica com o nº 2738/20, a sociedade anónima, 

Alcapredial – Investimentos e Imobiliário, Lda, veio comunicar que já 

foram corrigidos os trabalhos inerentes à Valorização Paisagística do 

empreendimento, conforme referido no ponto 5 do  Auto de Vistoria, com 

vista à receção provisória das obras de urbanização, tituladas pelo 

alvará de obras de construção nº 93/18, com posterior aditamento nº 

32/18. ------------------------------------------------------------- 

5.2-Realização no dia 10 de Março de 2021, de uma  vistoria técnica 

às  obras de  Valorização Paisagística, orçadas no montante de € 12 

997,89 ( doze mil novecentos e noventa e sete euros e oitenta e nove 

cêntimos), por uma comissão, a que se refere o nº 2 e nº 3, ambos  do 

artigo 87º do  Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores 
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alterações, o qual aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (com conhecimento prévio  da promotora). ----------------- 

6-PARECER ---------------------------------------------------------- 

6.1- Face à comunicação efetuada pela interessada, mediante o 

requerimento nº 2738/20 e tendo sido realizada  uma vistoria técnica 

às obras de Valorização Paisagística do empreendimento, tituladas pelo 

alvará de obras de construção nº 93/18, com posterior aditamento,  

pela comissão de vistorias, para elaboração do Auto de Receção 

Provisória, constante no processo a folhas nº 1599 e nº 1600, as 

referidas obras são passíveis de serem objeto de receção provisória,  

de acordo com o disposto no artigo 87º do Decreto-Lei nº 555/99, de 

16/12, com posteriores alterações. ---------------------------------- 

6.2-Nos termos do expresso no nº 3 do artigo 87º do RJUE, conjugado 

com o   nº 5 do artigo 295º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

propõe-se que a liberação da caução seja realizada  faseadamente, 

durante um período de 5 anos, contados  da data da receção provisória 

da obras, nos termos expressos no quadro que se segue: -------------- 

Quadro I – Liberação da caução -------------------------------------- 
1º ano após a receção provisória 30% da caução total da obra 

2º ano após a receção provisória 30% da caução total da obra 

3º ano após a receção provisória 15% da caução total da obra 

4º ano após a receção provisória 15% da caução total da obra 

5º ano após a receção provisória 10% da caução total da obra 

6.3-Após a receção provisória de todas as obras e urbanização tituladas 

pelo alvará de obras de construção nº 93/18, com posterior aditamento, 

propõe-se o seguinte plano de liberação de caução, durante os cinco 

anos de garantia das referidas obras de urbanização, de acordo com o 

artigo 295º do Código dos Contratos Públicos), conforme o quadro que 

se segue: ----------------------------------------------------------- 

Quadro II – Plano de liberação de caução, no valor de 154 328,68 €: 
Período de garantia das obras Valor residual da 

caução (€) 

Valor da caução a 

liberar (€) 

1º ano após a receção provisória 108 030.08 46 298.60 

2º ano após a receção provisória 61 731.48 46 298.60 

3º ano após a receção provisória 38 582.18 23 149.30 

4º ano após a receção provisória 15 432.88 23 149.30 

5º ano após a receção provisória 0 15 432.88 

7-CONSIDERAÇÕES DAS PROPOSTAS DE DECISÃO --------------------------- 

7.1-Considerando que, em reunião de câmara de 06-07-2020, sob proposta 

da INFORMAÇÃO Nº 948/SCOU/2020, o Executivo deliberou deferir o pedido 

de receção das obras de urbanização  tituladas pelo alvará  de 

construção nº 93/18, com posterior aditamento (Arruamentos, rede de 

Abastecimento de Água, rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas 

e Pluviais, Infraestruturas ITUR, Infraestruturas Elétricas), todas 

orçadas no montante de € 122 537,86 ( cento e vinte e dois mil 

quinhentos e trinta e sete euros e oitenta e seis cêntimos), com 

exceção da Valorização Paisagística do empreendimento. -------------- 

7.2-Considerando que, no processo consta o  AUTO DE VISTORIA, de 10-

03-2021, com vista à receção provisória das obras de  Valorização 

Paisagística, orçadas no montante de € 12 997,89 ( doze mil novecentos 

e noventa e sete euros e oitenta e nove cêntimos), por uma comissão, 

a que se refere o nº 2 e nº 3, ambos  do artigo 87º do  Decreto-Lei 

nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações, o qual aprovou o 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (com conhecimento 

prévio  da promotora). ---------------------------------------------- 

8-PROPOSTAS -------------------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
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e no Código dos Contratos Públicos, tomo a liberdade de sugerir que 

seja adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------------ 

8.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que sejam praticadas as seguintes resoluções: 

8.1.1-Que, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 87º do Decreto-

Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações, a Câmara Municipal 

delibere receber provisoriamente as obras de Valorização Paisagística, 

tituladas pelo alvará de obras de construção nº 93/18, com posterior 

alteração. --------------------------------------------------------- 

8.1.2-A aprovação do plano de liberação de caução, expresso no item 

6.6, da presente informação técnica. -------------------------------- 

8.2-Na sequência da deliberação camarária que recair sobre a presente 

informação técnica, propõe-se que o presente processo registado com o 

nº 805/17, seja encaminhado à Divisão de Gestão Financeira para 

execução do Plano de Liberação de Caução, expresso no item 6.6, da 

presente informação técnica. ---------------------------------------- 

8.3-Dê-se ainda conhecimento à promotora, do teor das resoluções 

tomadas pelo Executivo, relativamente ao pedido de receção provisória 

das obras de Valorização Paisagística do empreendimento, do teor do 

Auto de Vistoria, a folhas nº 1599 e nº 1600 e da presente informação 

técnica. ----------------------------------------------------------- 

À Consideração Superior ---------------------------------------------                                    

Chaves, 26 de março de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Rei. ----------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.09. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.12. --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.17. ALTERAÇÃO À LICENÇA DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 4/95 – LUGAR 

DA RIBALTA, LOTEAMENTO 4/95 – OUTEIRO SECO – FRANCISCO MANUEL DA COSTA 

GOMES – PROCESSO Nº 1/20 – INFORMAÇÃO Nº 629/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ARQUITETA 

SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 2021.04.08. ----------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

O Sr. Francisco Manuel da Costa Gomes, através dos requerimentos nº 

2654/20, nº 2695/20, nº 620/21 e Nº 830/21, referente ao processo nº 

1/20, na qualidade de proprietário, vem solicitar uma alteração à 

licença de operação de loteamento, incidindo sobre o lote nº 10 do 

loteamento com alvará nº 4/95, localizado no lugar da Ribalta, na 

freguesia de Outeiro Seco. ------------------------------------------ 

2. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 

2.1. A acompanhar os requerimentos são entregues os seguintes 

elementos: --------------------------------------------------------- 
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a) Cd; ----------------------------------------------------------- 

b) Certidão da conservatória do registo predial (CCRP): ---------- 

c) Declaração de compatibilidade entre formato digital e papel (Arq. 

José Carlos Oliveira da Silva); ------------------------------------- 

d) Declarações de concordância acompanhado de CCRP; -------------- 

e) Termo de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura, 

acompanhado de Certidão da ordem dos arquitetos e declaração de seguro 

de responsabilidade civil profissional (Arq. José Carlos Oliveira da 

Silva); ------------------------------------------------------------ 

f) Ficha de dados estatísticos do INE; --------------------------- 

g) Relatório de conformidade com o regulamento geral do ruido; --- 

h) Memória descritiva e justificativa alteração alvará de 

loteamento; -------------------------------------------------------- 

i) Peças desenhadas: --------------------------------------------- 

1) Planta de condicionantes e ordenamento do PDM; ---------------- 

2) Plantas de localização e enquadramento; ----------------------- 

3) Levantamento topográfico, acompanhado de declaração do autor; - 

4) Planta síntese e alterações; ---------------------------------- 

5) Ficha de lote; ------------------------------------------------ 

3. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

3.1. Consultado os antecedentes, constata-se que o pedido em questão 

está inserido no loteamento com obras de urbanização, alvará nº 4/95, 

em nome de Imobiliária Transmontana, Lda., onde são constituídos 10 

lotes. Nas especificações determina que os lotes se destinam a 

habitações unifamiliares isoladas e “geminadas”, com dois pisos. Para 

o lote nº 10 é especificado o seguinte: ----------------------------- 

a) Área de lote - 653,00 m2; ------------------------------------- 

b) Finalidade habitação; ----------------------------------------- 

c) Área de implantação – 165, 00 m2; ----------------------------- 

d) Área de construção – 313,00 m2; ------------------------------- 

e) Número de pisos – 2; ------------------------------------------ 

f) Número de fogos – 1. ------------------------------------------ 

3.2. Em 24 de junho de 1997 foi aprovada a 1º alteração às 

especificações ao alvará de loteamento nº 4/95, prevendo um piso em 

cave nos lotes nº 1 a nº 8 e aumentando a área de construção total 

prevista no alvará de loteamento. -----------------------------------  

3.3. Para o presente processo nº 1/20, após o requerimento inicial nº 

2654/20 foi solicitado ao requerente para completar o seu pedido, 

esclarecendo e apresentando elementos, pela informação técnica nº 

1943/SCOU/2020 com despacho superior de 17/11/2020 e informação 

técnica nº 330/SCOU/2021, com despacho superior de 24/02/2021. ------ 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

4.1. Nos Instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

a) Segundo a Planta de ordenamento do PDM de Chaves os lotes em 

questão localizam-se em Espaços Classe 1 – espaços urbanos e 

urbanizáveis, da Categoria 1.1 – cidade de Chaves. ------------------  

c) De acordo com a planta de ordenamento do mesmo IGT sobre o lote 

em questão não impende nenhuma servidão ou restrição de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

4.2. No regime jurídico -------------------------------------------- 

a) O processo apresentado é referente a uma alteração à licença, de 

acordo com o artigo 27º, do Regime de Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e 

subsequentes alterações. -------------------------------------------- 

5. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

5.1. Segundo o descrito nos documentos entregues, o pedido em questão 

consiste na alteração das especificações do lote nº 10, alterando a 
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área de implantação, diminuindo a área bruta de construção, passa a 

prever área para anexo e diminuição do número de pisos. As novas 

especificações são as seguintes: ------------------------------------ 

a) Área de lote - 653,00 m2; ------------------------------------- 

b) Finalidade habitação unifamiliar; ----------------------------- 

c) Área de implantação – 298,10 m2; ----------------------------- 

d) Área de construção – 298,10 m2, dos quais 192,25 m2 de habitação 

e anexos e garagem 105,85 m2; --------------------------------------- 

e) Número de pisos – 1; ------------------------------------------ 

5.2. As especificações dos restantes lotes do alvará de loteamento 

são mantidas. ------------------------------------------------------  

6. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 

6.1. Pese embora, com o último requerimento venha já dar resposta à 

maioria dos elementos solicitados pelas informações técnicas, 

verifica-se, no entanto, a necessidade de corrigir o seu pedido no que 

se refere ao número de fogos previsto para o lote em questão, uma vez 

que é referido habitação unifamiliar e no quadro sinóptico esta 

referido 4. -------------------------------------------------------- 

6.2. Tendo em conta esta discrepância, coloca-se à consideração 

superior a análise do pedido considerando o número de fogos 1, 

correspondendo a uma habitação unifamiliar e solicitar ao requerente 

a correção deste ponto, em todas as peças escritas e desenhadas 

nomeadamente planta de síntese com quadro sinótico e ficha de lote, a 

entregar com o pedido de emissão de aditamento ao alvará de loteamento, 

caso a presente informação técnica mereça aprovação superior. ------ 

6.3. O requerente solicita alteração do limite do polígono de 

implantação da construção às estremas noroeste dos lotes e a diminuição 

no número de pisos. Apesar de não se ver incompatibilidades com a 

integração da envolvente, tendo em conta a diversidade de tipologias 

construtivas preconizadas no loteamento em que se insere e na 

envolvente, relembra-se que a futura edificação deverá respeitar as 

normas legais e regulamentares em vigor, nomeadamente o RGEU. ------- 

6.4. Uma vez não será alterada a área total abrangida pelo alvará de 

loteamento e haverá diminuição da área bruta de construção prevista, 

não haverá lugar a cedências de acordo com o artigo 21º do regulamento 

do PDM. ------------------------------------------------------------- 

6.5. Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27º, 

do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 e ulteriores alterações, a alteração 

à licença de operação de loteamento só é precedida de consulta pública, 

quando a mesma esteja prevista em regulamento municipal ou quando 

sejam ultrapassados os limites definidos no n.º 2, do artigo 22.º do 

referido diploma legal, o que não se verifica no caso em apreciação. 

6.6. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto acima 

referido, a alteração à licença de operação de loteamento não pode ser 

aprovada se ocorrer se ocorrer oposição escrita dos titulares da 

maioria da área dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, 

o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no 

prazo de 10 dias. O artigo 11.º do Regulamento Municipal de Urbanização 

e Edificação, define ainda o modo de encetar este procedimento. ---- 

6.7. Tendo em conta que, o requerente entregou declarações de 

concordância de proprietários com a alteração em apreço com o 

requerimento nº 2384/20, que correspondem a 63% da área total dos 

lotes do loteamento com alvará nº 4/95 conforme quadro em anexo, 

coloca-se à consideração superior considerar que o preceito exposto 

no nº 3 do artigo 27º se encontrará salvaguardado. ------------------ 

7. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 
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7.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior que seja 

adotada a deliberação no sentido de deferir o pedido de alterações à 

licença, solicitado nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16/12, na sua redação atual. ------------------------------------- 

7.2. Na sequência da aprovação do ponto anterior, de acordo com o 

disposto no nº 1, do artigo 76º, do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores 

alterações, deve ser comunicado ao requerente que dispõe do prazo de 

um ano para requerer formalmente a emissão do 2.º aditamento ao Alvará 

de Loteamento nº 4/95, sob pena de caducidade desta deliberação, 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 71.º do citado diploma legal, 

devendo para o efeito instruir o seu pedido com os elementos 

mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da Portaria n.º 216-E/2008 de 

03/03, designadamente: ---------------------------------------------- 

a) Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares) e em base digital, incluindo a correção do nº de fogos 

previsto para o lote, incluindo a ficha de lote com a mesma correção; 

b) Descrição pormenorizada do lote com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência; ----------------------------------------- 

c) Atualização das certidões da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas. 

7.3. Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão 

ser liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, 

do DL nº 555/99 de 16/12, na sua redação atual, as quais se encontram 

estabelecidas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de taxas devidas 

pela realização de operações urbanísticas. -------------------------- 

À consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 8 de abril de 2021 ------------------------------------------ 

A Técnica superior, Arquiteta Susana Gomes Fernandes ----------------                                                                    

Em anexo: ----------------------------------------------------------- 
DECLARAÇÕES APRESENTADAS 

Lote nº Área do lote  

3 414  

4 446  

5 284  

7 424,5  

8 514,5  

9 700,5  

Total da área dos lotes das declarações apresentadas 2783,5 63% 

Área total dos lotes do loteamento com alvará nº 4/95 4430,5  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.09. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.12. --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.18. PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA – BAIRRO DO CANTO, 

ARCOSSÓ – VIDAGO – EMÍLIA CARVALHO ROSA – PROCESSO Nº 207/21 – 

INFORMAÇÃO Nº 636/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
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GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA CONCEIÇÃO REI, DATADA DE 

2021.04.09. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº 

630/21, em 12-03-2021, referente ao processo nº 207/21, a Dª Emília 

Carvalho da  Rosa, solicita  a emissão de certidão de destaque de uma 

parcela de terreno,  com a área de 102,00 m2,  a destacar do prédio 

urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o 

nº 1204/20130320,  inscrito na matriz predial da União das freguesias 

de Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras sob o artigo 132. --

2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

Consultado o Arquivo Municipal, constata-se que não constam quaisquer 

antecedentes, relativamente ao pedido de certidão de destaque, 

solicitado sob o requerimento nº 630/21. --------------------------- 

3-INSTRUÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

O pedido13 está instruído de acordo com o disposto no artigo 19º do 

Regulamento nº 732/2015, o qual procedeu à revisão do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE), com a apresentação 

dos seguintes elementos: -------------------------------------------- 

-Certidão da Conservatória do Registo Predial do prédio urbano, 

descrito na C,R.P.C, com o  nº 1204/20130320 e inscrito na matriz 

predial da União das  freguesias de Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras sob o artigo 132. -------------------------------------- 

-Levantamento topográfico georeferenciado à escala 1/200. ---------- 

-Declaração de Avelino Valério Moutinho, detentor do certificado de 

topografia emitido pelo Centro de Formação Profissional da Indústria 

da Construção civil e Obras Públicas do Norte, mencionando como autor 

do levantamento topográfico, a conformidade do mesmo com os elementos 

cadastrais presentes no local e fornecidos pela Dª Emília Carvalho 

Rosa. -------------------------------------------------------------- 

-Fotocópia do Diploma, emitido pelo Centro de Formação Profissional 

da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte e concedido 

a Avelino Valério Moutinho, pela frequência do curso de TOPOGRAFIA I 

e II, realizado de 16/10/89 a 20/07/90. ----------------------------- 

-Fotocópia da certidão do título de Compra e Venda, respeitante ao 

prédio descrito na CRPC com o nº 1204, da freguesia de Arcossó, 

mencionando como parte compradora, em regime de compropriedade o Drº 

Henrique Batista Moreiras, na proporção de um terço (1/3) e a Dª Emília 

Carvalho da Rosa, na proporção de dois terços (2/3). --------------- 

-Planta de Localização à escalas 1/ 5 000, assinalando o limite do 

terreno, objeto do presente pedido. --------------------------------- 

-Planta elaborada sobre levantamento topográfico, à escala 1/200, com 

indicação da parcela a destacar e da parcela sobrante (Desenho nº 

003). -------------------------------------------------------------- 

-Memória Descritiva, referente à operação de destaque da parcela, 

designada com a letra “B”, do prédio mãe. --------------------------- 

4-ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

4.1-No Regime jurídico da Urbanização e da Edificação --------------- 

O pedido da interessada enquadra-se nos termos do disposto no nº 4 do 

artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores 

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

4.2-Nas Disposições do Plano Diretor Municipal ---------------------- 

                                                           
13 Com exceção do elemento instrutório, referido no item 5.2, da 

presente informação técnica. ---------------------------------------- 
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De acordo com a planta de Ordenamento nº 46 B do Plano Diretor  

Municipal,  a parcela de terreno  a destacar do prédio urbano, descrito 

na C,R.P.C, com o  nº 1204/20130320 e inscrito na matriz predial da 

União das  freguesias de Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras 

sob o artigo 132º, possui a área de 102,00 m2 e está inserida em espaço 

da classe 1 (Espaços Urbanos e Urbanizáveis), Categoria 1.1 ( Cidade 

de Chaves). --------------------------------------------------------- 

Na certidão da Conservatória do Registo Predial, constante no 

processo, pode ler-se que, o prédio urbano supra referido, confronta 

a Norte, Sul, Nascente e Poente com particulares. ------------------ 

Segundo a planta de condicionantes nº 46 B, sobre o terreno não impende 

nenhuma servidão ou restrição de utilidade pública. ----------------- 

5-ANÁLISE DA PRETENSÃO ----------------------------------------------  

5.1-O requerimento registado com o nº 630/21, referente ao pedido de 

certidão de destaque, não foi subscrito pelo comproprietário, Drº  

Henrique Batista Moreiras. ------------------------------------------ 

5.2-O pedido não se encontra instruído com o Relatório, fazendo o  

enquadramento no Plano Diretor Municipal, relativamente às classes e 

categorias de espaços estabelecidos em função do uso dominante do solo 

e  índice de utilização do solo, previsto no nº 2 do artigo 19º  do 

Aviso nº 5233/2018, publicado em Diário da República, 2ª Série – Nº 

76 , em 18 de Abril de 2018, o qual procedeu à alteração do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Chaves. ------------------------------- 

5.3-Foram anexadas à presente informação técnica os extratos das 

plantas de Ordenamento e de Condicionantes, do Plano Diretor 

Municipal, ambas à escala 1/10 000. -------------------------------- 

5.4- A parcela de terreno a destacar possui a área de 102,00 m2 e está 

inserida em espaço da classe 1 (Espaços Urbanos e Urbanizáveis), 

Categoria 1.3 (Outros Aglomerados). --------------------------------- 

5.5-Na parcela mãe, com a área inicial de 220,00 m2 já se encontra 

construído um imóvel, de Rés-do-Chão e Andar ( em mau estado de 

construção e anterior a 1975), um palheiro e um alpendre para arrumos. 

5.6- Na certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, pode 

ler-se que, o prédio urbano supra referido, confronta a Norte, Sul, 

Nascente e Poente com particulares. --------------------------------- 

5.7-De acordo com o levantamento topográfico, o prédio mãe (prédio 

urbano descrito com o nº 1204) e da parcela sobrante, designada com a 

letra “A”, confronta a Norte com Caminho de Consortes e António Manuel 

Romão. A parcela a destacar, designada com a letra “B”, confronta a 

Nascente com Caminho de Consortes. ---------------------------------- 

5.8-É proposto que, a parcela sobrante (mãe), possua   a área de 

118,00m2, estando igualmente inserida em espaço da classe 1 (Espaços 

Urbanos e Urbanizáveis), Categoria 1.3(Outros Aglomerados). --------- 

5.9-Na parcela a destacar de 102,00 m2, existe um palheiro com a área 

de implantação de 33,50 m2 e um alpendre com a área de implantação de 

24,50 m2. ----------------------------------------------------------- 

A parcela a destacar, possui as seguintes confrontações: ----------- 

Norte – António Manuel Romão. -------------------------------------- 

Sul – Artur Ferreira. ---------------------------------------------- 

Nascente – Caminho de Consortes e Emília Carvalho Rosa. ------------ 

Poente – Artur Ferreira. ------------------------------------------- 

5.10-A parcela sobrante (parcela mãe), possui um imóvel, com a área 

de implantação de 41,00 m2 e a área bruta de construção de 82,00 m2 

(em mau estado e de construção anterior a 1975), com as seguintes 

confrontações: ----------------------------------------------------- 

Norte - Caminho de Consortes e António Manuel. --------------------- 

Sul - Artur Ferreira. ---------------------------------------------- 
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Nascente – António Manuel Romão. ----------------------------------- 

Poente – Henrique Batista Moreiras. -------------------------------- 

5.11-Nestes termos, o pedido da interessada não cumpre a condição  

expressa no nº 4 do artigo 6º  do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com 

posteriores alterações, não   sendo passível de merecer parecer 

favorável. --------------------------------------------------------- 

6-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÂO ------------- 

6.1-Considerando que, de acordo com o disposto no nº 4 do artigo 6º  

do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações, 

adiante designado Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, os 

atos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela de prédio 

com descrição predial que se situe em perímetro urbano estão isentos 

de licença, desde que as duas parcelas resultantes do destaque 

confrontem com arruamento público. ----------------------------------  

6.2-Considerando que, o prédio urbano, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Chaves com o nº 1204/20130320 e inscrito na matriz 

predial da União das freguesias de Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras sob o artigo 132, não confronta com qualquer arruamento 

público. ----------------------------------------------------------- 

6.3-Considerando que, de acordo com o levantamento topográfico, o 

prédio mãe (prédio urbano descrito com o nº 1204) e a parcela sobrante, 

designada com a letra “A”, confronta a Norte com Caminho de Consortes 

e António Manuel Romão. -------------------------------------------- 

6.4-Considerando que, a parcela a destacar, designada com a letra “B”, 

confronta a Nascente com Caminho de Consortes. --------------------- 

6.5-Considerando que, as duas parcelas resultantes da operação de 

destaque, não confrontam com arruamento público, desrespeitando o 

disposto no nº 4 do artigo 6º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação. -------------------------------------------------------- 

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 

e no Regulamento Municipal 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 seja praticada deliberação, no sentido 

de indeferimento do pedido de emissão de certidão de destaque, 

solicitado sob o requerimento nº 630/21, em virtude de desrespeitar o 

disposto no nº 4 do artigo 6º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação. -------------------------------------------------------- 

7.2-De acordo com o disposto nos artigos 121º14 e 122º15 do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 

                                                           
14 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. ----------------------------------------------------- 
15 Artigo 122º - Notificação para a audiência ----------------------- 
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7/1, deve ser dada à interessada o prazo de 10 dias para, em audiência 

prévia vir a processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

7.3-Dê-se a conhecer à requerente, o teor da deliberação que recair 

sobre a presente informação técnica. -------------------------------- 

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

-Fotografia aérea, sem escala. -------------------------------------- 

-Planta dos Censos, à escala 1 10 000. ------------------------------ 

-Extrato da Planta de Ordenamento, à escala 1/10 000. --------------- 

-Extrato da Planta de Condicionantes, à escala 1/10 000. ----------- 

À Consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 9 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.09. -------------------------------------------------------- 

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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.04.10. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.19. LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 

– ESTRADA DO GAMOAL Nº 23 – BUSTELO – MANUEL DE SOUSA BARROS – PROCESSO 

Nº 767/20 – INFORMAÇÃO Nº 628/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL 

FERREIRA, DATADA DE 2021.04.08. -------------------------------------  

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 484/21, referente ao processo n.º 

767/20, o Sr.º Manuel de Sousa Barros, na qualidade de proprietário, 

                                                           
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 

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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representado neste ato, pelo seu mandatário, Rogério Amorim Mora, 

apresenta elementos, relativos a um pedido, com vista à aprovação de 

uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, na 

legalização das obras de ampliação16 de um edifício de habitação 

unifamiliar, com alvará de licença n.º 1056/89, sito, na estrada do 

Gamoal, n.º 23, lote 6 - Bustelo, freguesia de Bustelo no concelho de 

Chaves. ------------------------------------------------------------  

 1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio rústico tem a área total 742,50 m2, está omisso 

na matriz e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

177/19891108, da freguesia de Bustelo. ----------------------------- 

1.3- De acordo com a Caderneta Predial Urbana, o prédio urbano tem a 

área total de 742,50 m2, está inscrito na matriz com o n.º 511 NIP, da 

freguesia de Bustelo. ----------------------------------------------- 

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

2.1- Licença para obras n.º 156/89, para “construção de uma habitação 

de r/chão com a área de 161,50 m2”. --------------------------------- 

  2.2- Loteamento titulado pelo alvará n.º 20/89, em nome da, Sr.ª Maria 

Luísa Sousa. -------------------------------------------------------- 

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 ou prédios 

abrangidos; --------------------------------------------------------  

- Caderneta Predial Urbana; ---------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala1:2.000; ---------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:10.000; -------------------------- 

- 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, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil; ------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição; --------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento Perimetral; ------------------------------------------ 

- Planta de implantação 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; ------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

                                                           
16 «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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- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade acompanhado de 

relatório técnico; -------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais, águas 

residuais e abastecimento de água e relatório técnico; -------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Fatura da água; --------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do relatório de obra a legalizar; 

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, 16 de Dezembro, alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro, por se tratar 

de um procedimento de legalização de obras de ampliação. ------------

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ----------------------- 

   4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros. ---------------------- 

4.3- No alvará de loteamento ---------------------------------------- 

4.3.1- O lote de terreno é parte integrante do alvará de loteamento 

20/1989, emitido em nome da Sr.ª Maria Luísa Sousa, onde constam as 

seguintes indicações, relativas ao lote 6: -------------------------- 

- Área do lote = 742,50 m2; ----------------------------------------- 

- Número de pisos = 2 ----------------------------------------------  

- Utilização prevista = habitação unifamiliar; ---------------------- 

   4.4 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

 4.4.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

 5.1- O presente pedido diz respeito, á legalização das obras de 

ampliação de um edifício de habitação unifamiliar, de r/chão, com a 

área bruta de construção de 202,40 m2. ------------------------------ 

5.2- As alterações a legalizar na habitação unifamiliar implicam um 

aumento da área bruta de construção, licenciada ao abrigo da licença 

n.º 156/89, de 40,90 m2. --------------------------------------------  

5.3 - A habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 202,40 

m2, que se pretende legalizar as obras de ampliação, 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 - Da análise do loteamento, constata-se que o mesmo não define 

todos os parâmetros urbanísticos, constantes do artigo 77.º do Dec.- 

Lei 555/99, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de 

Setembro, como se pode verificar da leitura do ponto 4.3 da presente 

informação, que transcreve o quadro sinótico do loteamento. --------- 

5.5- Neste sentido, afigura-se analisar a pretensão, naqueles 

parâmetros que o alvará de loteamento n.º 20/1989 não define, á luz 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicado em 

Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de abril de 2018, através 

do Aviso n.º 5233/2018. --------------------------------------------- 

5.6- Assim, no que diz respeito á área bruta de construção, no lote 

de terreno, esta 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 
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construção) = 742,50 m2 x 0.80 m2/m2 = 594,00 m2 (máxima área bruta de 

construção permitida). A pretensão preconiza uma área bruta de 

construção de 202,40 m2, o que implica um índice de utilização de 0,27 

m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local). ------------------ 

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- Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto 

de se tratar de uma construção situada em loteamento, e de acordo com 

o previsto no n.º 2 do artigo 23 do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas, devidas pela realização desta operação 

urbanística. ------------------------------------------------------- 

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 

134,97 euros. ------------------------------------------------------- 

7.-3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 134,97 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 as edificações, se situam em local, onde 

predomina 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, cumprem as especificações do alvará 

de loteamento 20/1989 e cumulativamente as disposições previstas no 

artigos18.º e na subalínea iii), 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- 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). ------------------- 

8.4- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 

ampliação, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º- C, do RMUE.--- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ----------------------------------- 
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b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

     c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ---------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

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

adicional 
40,90 3,30 € 134,97 € 

  TOTAL      134,97 € 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………………. ∑ 134,97 €     ------------- 

Á Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 08 de abril de 2021 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ---------------

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.09. -------------------------------------------------------- 

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, SENHOR ENGENHEIRO VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.04.12. --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. AQUAE SALUTEM - PROJETO DE EXECUÇÃO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 

126/DPM/2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 
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A presente informação/proposta surge na sequência da apresentação do 

projeto de execução relacionado com a ação designada por “Aquae 

Salutem”, a qual, por sua vez, se reporta à futura materialização de 

um complexo hidrodinâmico exterior, a ser efetivado na contiguidade 

nascente das instalações das Termas de Chaves. ---------------------- 

II – ENQUADRAMENTO -------------------------------------------------- 

i. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

• A operação urbanística preconizada, no seu conjunto, enquadra-se 

nos conceitos definidos pelas alíneas d), e) e g), do artigo 2.º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e posteriores alterações, 

que a conceitua como “Obras de conservação”. ------------------------ 

• Enquadra-se igualmente no contexto do artigo 7.º, do mesmo 

diploma supramencionado, que rege as operações urbanísticas promovidas 

pela Administração Pública. ----------------------------------------- 

ii. Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

Nos termos das plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, a área e o edifício a intervencionar, inserem-se num espaço 

de classe 1 (Espaços Urbanos ou urbanizáveis), da categoria 1.1 (Cidade 

de Chaves). Por leitura das correspondentes plantas de condicionantes, 

constata-se a sua localização na área de influência do Aeródromo de 

Chaves e no interior do perímetro de proteção - Zona Intermédia - da 

Água Natural a que corresponde o n.º HM-9 (Caldas de Chaves). ------- 

De salientar a inclusão das edificações a intervencionar na Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, prevista no n.º 1, 

do artigo 13.º, do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, e posteriores 

alterações, cuja delimitação se encontra aprovada pelo Aviso n.º 

2495/2016, de 26 de fevereiro. -------------------------------------- 

III - ENTIDADES EXTERNAS -------------------------------------------- 

Atento às servidões e restrições de utilidade pública que impedem 

sobre o local, foi promovida a auscultação da Autoridade Nacional da 

Aviação Civil (ANAC) e da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

A ANAC, através da sua informação n.º DINAV/IEA - 2020/0722, datada 

de 15/04/2020, veio manifestar parecer favorável à intervenção 

preconizada, não impondo qualquer condicionalismo. ------------------ 

Já a DGEG, mediante parecer referenciado como 115/DSRHG/HM009, de 

16/03/2021, veio manifestar parecer favorável à intervenção 

preconizada, impondo 14 (catorze) condições a, obrigatoriamente, 

observar no transcorrer da obra. ------------------------------------ 

De frisar, ainda, os pareceres favoráveis emitidos pela Autoridade 

Nacional de Proteção Civil e pela Unidade de Saúde Pública do ACES do 

Alto Tâmega e Barroso, que se anexam. ------------------------------- 

IV - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE --------------------------------------- 

Apresentado na sequência do projeto base aprovado preliminarmente, o 

presente projeto, de uma forma sintética, assenta na adaptação de 

parte do edifício das Caldas de Chaves, visando a criação de espaços 

de apoio ao complexo hidrodinâmico exterior, como, por exemplo, átrio 

de receção, “tea longe”, loja, hidromassagem e relaxamento, 

vestiários, etc. O complexo exterior irá incorporar cinco tanques de 

hidroterapia com comunicação entre si em níveis diferenciados, 

labirinto sensorial, sauna, banho turco e espaços de estar e repouso. 

O acesso ao complexo dar-se-á pela Alameda do Tabolado. ------------- 

Visto por estes serviços técnicos, o projeto foi revisto pela Comissão 

Municipal de Revisão de Projetos, que lhe atribuiu a classificação de 

grau 1, ou seja, reúne condições para prosseguir para aprovação. ---- 

Segundo a estimativa apresentada pelo projetista, o empreendimento 

acarretará um custo total de 1.219.356,60 € (um milhão, duzentos e 
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dezanove mil, duzentos e cinquenta e seis euros e sessenta cêntimos) 

+ IVA, dos quais 890.000,00 € (oitocentos e noventa mil euros) + IVA, 

corresponde aos trabalhos elegíveis e 329.356,60 € (trezentos e vinte 

e nove mil, trezentos e cinquenta e seis euros e sessenta cêntimos) + 

IVA, aos trabalhos não elegíveis. ----------------------------------- 

V - CONCLUSÃO E PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------- 

Tendo em consideração o expresso nos pontos anteriores e verificando-

se que se encontram reunidas as condições mínimas para que o presente 

projeto seja superiormente anuído, propõe-se que esta informação seja 

colocada à consideração do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, 

para aprovação e posterior ratificação em sede de reunião do Executivo 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

Caso a presente proposta venha a ser sancionada pelo Sr. Presidente 

da Câmara, nos termos sugeridos, sugere-se que o projeto em causa, 

juntamente uma cópia da presente informação, seja encaminhado à 

Divisão de Desenvolvimento Económico, a fim de serem adotados os 

procedimentos tendentes à formalização da candidatura associada à esta 

ação. -------------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 7 de abril de 2021 ------------------------------------------ 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

José Paulo Roxo Pires da Fonte -------------------------------------- 

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

• Informação n.º DINAV/IEA - 2020/0722, datada de 15/04/2020, da 

ANAC. -------------------------------------------------------------- 

• Parecer referenciado como 115/DSRHG/HM009, de 16/03/2021, da 

DGEG. -------------------------------------------------------------- 

• Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos, datado 

de 06/04/2021. ------------------------------------------------------ 

• Parecer da USP do Alto Tâmega e Barroso e subsequente mensagem 

eletrónica datada de 11 de março de 2021 ---------------------------- 

• Notificação de decisão final emitida pela Autoridade Nacional de 

Proteção Civil, datada de 24/02/2021 -------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, ENG. ABEL 

PEIXOTO, DATADO DE 07.04.2021. -------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, sou a propor ao Sr. Presidente 

da Câmara, Dr. Nuno Vaz, que profira decisão em consonância com o 

enunciado do seu ponto V. À consideração superior. ------------------ 

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

2021.04.12. --------------------------------------------------------

Visto. Concordo. Proceda-se conforma preconizado nesta informação 

técnica, designadamente no que concerne à ratificação da decisão ora 

praticada. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 12.04.2021. ------------ 

 

 

1.2. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES – APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIRO – 

“ARTECER- ARTIGOS TERMAIS E CERAMICOS, LDA.” ------------------------ 

Foi presente a informação nº 170/2021, 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”. ----------------------------------------------- 
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2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 3 de agosto de 2020, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras 

Publicas, S.A.”, a execução da referida empreitada. ----------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 1 de 

setembro de 2020, visado pelo tribunal de contas no dia 11/11/2020. - 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 1.095.902,94 € (um milhão 

e noventa e cinco mil, novecentos e dois euros e noventa e quatro 

cêntimos) acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 365 dias. ---------------------------- 

• Data da consignação: 14 dezembro 2020 --------------------------- 

• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra, foi comunicada 

à entidade executante no dia 23 de dezembro de 2020. ---------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Com vista à aprovação por parte do dono de obra, para a admissão de 

subempreiteiros, a entidade executante, através de correio eletrónico, 

datado de 26/03/2021, vem apresentar os documentos que respeitam ao 

contrato de subempreitada, com a empresa Artecer e do contrato de 

subempreitada desta com a empresa Faremi Técnica Montagens industriais 

norte Lda.: --------------------------------------------------------- 

ARTECER, ARTIGOS TERMAIS E CERAMICOS LDA ---------------------------- 

• ALVARÁ Nº72767-PUB ---------------------------------------------- 

• CONTRATO DE SUBEMPREITADA --------------------------------------- 

• APÓLICE DE SEGURO AT -------------------------------------------- 

• CERTIDÃO DA SEGURANÇA SOCIAL ------------------------------------ 

• CERTIDÃO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA ------------------------------- 

ARTECER, ARTIGOS TERMAIS E CERAMICOS LDA ---------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

1. Da análise dos elementos apresentados, conclui-se que este 

subempreiteiro, reúne as condições preceituadas na cláusula 48º do 

caderno de Encargos, nos artigos 383º e seguintes do CCP, nos artigos 

4.º, 5.º e 6.º do D.L. 12/04 de 9 de janeiro e da portaria 19/2004 de 

10 de janeiro com salvaguarda inclusive do somatório dos valores 

subcontratados até à data não ultrapassar 75% do valor global da obra. 

Os trabalhos subcontratados, respeitam à execução dos trabalhos de 

instalação, de condutas em aço, acessórios em aço e equipamentos e 

representam 11,41% do valor contratual. Na presente data, incluindo 

este subempreiteiro, os valores subcontratados representam 23,97% do 

valor contratual. --------------------------------------------------- 

2. Face ao exposto, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se 

vê qualquer inconveniente na aceitação do referido subempreiteiro, 

propondo-se, os seguintes procedimentos administrativos: ------------ 

a) Que a presente proposta seja agendada para a próxima reunião de 

Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação; -- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificado o adjudicatário da respetiva 

decisão. ----------------------------------------------------------- 

À consideração superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Publicas, 1 de abril de 2021 ----------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

Em Anexo: cópia da documentação do subempreiteiro ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.04.06. – 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.04.12. --------------------------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

1.3. BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS PAVIMENTOS E SISTEMAS DE 

DRENAGEM PLUVIAL NO JARDIM PÚBLICO – RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO -- 

Foi presente a informação nº 178/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, 2ª. Série, nº 40, de 26 de fevereiro de 2021 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Beneficiação e Requalificação dos Pavimentos e Sistemas de Drenagem 

Pluvial no Jardim Público”. ----------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “Empresa de Transportes – Tâmega Trans, Lda.” 

pelo valor global de 137.000,02 € (Cento e trinta e sete mil euros e 

dois cêntimos), IVA não incluído. ----------------------------------- 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e 

esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestão 

quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo 

relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que delibere no sentido de: ------------------------------- 

a) A aprovação do relatório final da empreitada “Beneficiação e 

Requalificação dos Pavimentos e Sistemas de Drenagem Pluvial no Jardim 

Público”; ---------------------------------------------------------- 

b) A adjudicação à empresa “Empresa de Transportes – Tâmega Trans, 

Lda.” pelo valor de 137.000,02 € (Cento e trinta e sete mil euros e 

dois cêntimos), IVA não incluído, com um prazo de execução de 90 dias, 

remetendo-se o mesmo, “relatório final” à entidade competente para 

autorizar despesa, no caso, o senhor Presidente da Câmara Municipal; 

c) De salientar que o valor total da proposta (137.000,02 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 2.5.2. 0102/07030306 2021 

I 6; ---------------------------------------------------------------- 

d) 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; --------------------------------------- 

e) Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação da Sra. Eng.ª Cláudia Moura, como gestor do contrato, 

com a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato e 

elaborar o relatório de avaliação no final de obra; ----------------- 

f) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

senhor Presidente, se remeta o procedimento à Unidade Flexível de 3º 
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Grau de Contratos e Expropriações, com vista à celebração do respetivo 

contrato com o Adjudicatário. --------------------------------------- 

À consideração superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 09 de abril de 2021. --------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

Aos 09 dias do mês de abril de 2021, na Divisão de obras Públicas, 

reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído 

pelos seguintes membros: -------------------------------------------- 

- Presidente: Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe da Divisão 

de Obras Públicas; -------------------------------------------------- 

- 1 º Vogal: Maria Madalena de Sousa Durão Branco, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas (em substituição de Fernanda Maria Duro 

Borges Morais sarmento que se encontra em período de gozo de férias); 

 - 2.º Vogal: Vítor Joaquim Fernandes Pereira, Técnico Superior da 

Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------ 

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento. --------------------------------- 

No passado dia 31 de março procedeu-se à notificação do projeto de 

decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias para 

se pronunciarem sobre o mesmo --------------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão. ---------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ---------------- 

Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, a intenção exposta no 

relatório preliminar – adjudicação da empreitada “Beneficiação e 

Requalificação dos Pavimentos e Sistemas de Drenagem Pluvial no Jardim 

Público” à empresa “Empresa de Transportes – Tâmega Trans, Lda.” pelo 

valor de 137.000,02 € (Cento e trinta e sete mil euros e dois 

cêntimos), IVA não incluído, com um prazo de execução de 90 dias, 

remetendo-se o mesmo – relatório final – à entidade competente para 

autorizar despesa, no caso, o Presidente da Câmara Municipal; ------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri ---------------------------------- 

O Júri -------------------------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

(Maria Madalena de Sousa Durão Branco) ------------------------------ 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) -----------------------------------  

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

MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA “BENEFICIAÇAO E REQUALIFICAÇAO DOS 

PAVIMENTOS E SISTEMAS DE DRENAGEM NO JARDIM PUBLICO”. ------------- 

No dia ……. de …………….. de 20….., nesta cidade de Chaves, no Edifício 

dos Paços do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo 

preço contratual de € 137 000,02 (cento e trinta e sete mil euros e 

dois cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos 

do disposto no Código dos Contratos Públicos: ----------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 
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concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ------------------------------ 

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

Como Segundo Contratante, EMPRESA DE TRANSPORTES – TAMEGA TRANS. LDA., 

com sede …………………………….., Pessoa Coletiva n.º ………………………., com o mesmo 

número de matricula na Conservatória do Registo Comercial de ………………, 

titular do Alvará de Construção ………………….., com o capital social de 

……………… euros, legalmente representada por …………………………………, titular do 

Cartão do Cidadão n.º ………………………………., emitido pelas entidades 

competentes da República Portuguesa, residente ………………………….., na 

qualidade de …………………….., conforme poderes constantes …………………….., 

documento que fica arquivado em anexo ao presente contrato. --------

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a empreitada de “Beneficiação e 

Requalificação dos Pavimentos e Sistemas de Drenagem no Jardim 

Publico”, pelo preço de € 137 000,02 (cento e trinta e sete mil euros 

e dois cêntimos), que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. ------- 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante ……………………………….., do passado dia ……………, 

em conformidade com o Projeto de Execução, Caderno de Encargos, Plano 

de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição desta empreitada, devidamente aprovados, também 

por …………………………….., em ……………., nos termos da proposta apresentada pelo 

segundo contratante, bem como da lista de preços unitários a ela anexa, 

documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e que ficam 

arquivados junto do presente contrato. -----------------------------

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

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data do auto de consignação dos trabalhos, 

que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a contar da 

data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo 

contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída 

dentro do citado prazo. -------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo 

362.º, do CCP. ----------------------------------------------------- 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para …………………………………………… ------------ 

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

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 
estruturais; -------------------------------------------------- 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 
não estruturais e instalações técnicas; ----------------------- 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 
obra, mas dela autonomizáveis. -------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ---- 
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3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos 

de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e dep 

se destina. -------------------------------------------------------- 

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

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

1. Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidad reciação normais consequentes da sua utilização para os 

fins a que e mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula ….. do Caderno de Encargos 

da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula …….. 

do mesmo Caderno. --------------------------------------------------- 

2. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de ……(……..) dias após a 
apresentação da respetiva fatura. ---------------------------------- 

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

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------ 

2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo …………………………., 
publicada no despacho n.º 22637/2004 (2.ª série), de 5 de novembro. 

3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da 
revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

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

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte classificação 

Económica: ……………….., Cabimento n.º ……….., de ……………. ---------------- 

2. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 
n.º ………., de ………….., 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 7.ª ------------------------------------------------------- 

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88.º do Código dos 

Contratos Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do 

segundo contratante, havendo no entanto lugar à retenção de 10% do 

valor dos pagamentos a efetuar. ------------------------------------- 

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

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

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado como gestor do contrato, …………………………, mediante 

………………………………….., do passado dia ……………………………., com a função de 

acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o 

relatório de avaliação, no final da obra. --------------------------- 

Cláusula 9.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 10.ª ------------------------------------------------------ 

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 
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Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo 

segundo contratante. ----------------------------------------------- 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos, 
seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo contratante, 

e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos do disposto 

n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. ------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

(Legislação aplicável) ---------------------------------------------  

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. ------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por …………………………………………….., do passado dia …………….. ----- 

3. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 
foi adjudicado por …………………………….., do passado dia …………………….., tendo, 

nessa data, sido aprovada a minuta do respetivo contrato. ---------- 

4. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 
contrato. ---------------------------------------------------------- 

5. Foram apresentados pelo segundo contratante: …………………………………………. --- 
O Primeiro Contratante: ___________ --------------------------------- 

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

Contrato n.º ……../20…….. -------------------------------------------- 

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

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

2021.04.12. --------------------------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

1.4. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) – RELATÓRIO FINAL - ADJUDICAÇÃO ---------------------------------- 

Foi presente a informação nº 179/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, 2ª. Série, nº 40, de 26 de fevereiro de 2021 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Requalificação Parcial da Av. Heróis de Chaves (PAMUS 2.3 / Lote 7)”.  

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e 

Obras Públicas, S.A.” pelo valor global de 399.100,00 € (Trezentos e 

noventa e nove mil e cem euros), IVA não incluído. ------------------ 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e 

esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestão 

quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo 
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relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que delibere no sentido de: ------------------------------- 

a) A aprovação do relatório final da empreitada “Requalificação 

Parcial da Av. Heróis de Chaves (PAMUS 2.3 / Lote 7)”; -------------- 

b) A adjudicação à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de 

Construções e Obras Públicas, S.A.” pelo valor de 399.100,00 € 

(Trezentos e noventa e nove mil e cem euros), IVA não incluído, com 

um prazo de execução de 180 dias, remetendo-se o mesmo, “relatório 

final” à entidade competente para autorizar despesa, no caso, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal; ------------------------------------- 

c) De salientar que o valor total da proposta (399.100,00 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 3.3.1. 0102/07030301 2021 

I 8; ---------------------------------------------------------------- 

d) 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; --------------------------------------- 

e) Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação da Sra. Eng.ª Cláudia Moura, como gestor do contrato, 

com a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato e 

elaborar o relatório de avaliação no final de obra; ----------------- 

f) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

senhor Presidente, se remeta o procedimento à Unidade Flexível de 3º 

Grau de Contratos e Expropriações, com vista à celebração do respetivo 

contrato com o Adjudicatário. --------------------------------------- 

À consideração superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 12 de abril de 2021. --------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

Aos 12 dias do mês de abril de 2021, na Divisão de obras Públicas, 

reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído 

pelos seguintes membros: -------------------------------------------- 

- Presidente: Vítor Joaquim Fernandes Pereira, Técnico Superior da 

Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------ 

- 1 º Vogal: Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe da Divisão de 

Obras Públicas (em substituição de Fernanda Maria Duro Borges Morais 

sarmento que se encontra em período de gozo de férias); ------------- 

 - 2.º Vogal: Maria Madalena de Sousa Durão Branco, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas; ---------------------------------------

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento. --------------------------------- 

No passado dia 01 de abril procedeu-se à notificação do projeto de 

decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias para 

se pronunciarem sobre o mesmo --------------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão. ---------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ---------------- 
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Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, a intenção exposta no 

relatório preliminar – adjudicação da empreitada “Requalificação 

Parcial da Av. Heróis de Chaves (PAMUS 2.3 / Lote 7)” à empresa 

“Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A.” 

pelo valor de 399.100,00 € (Trezentos e noventa e nove mil e cem 

euros), IVA não incluído, com um prazo de execução de 180 dias, 

remetendo-se o mesmo – relatório final – à entidade competente para 

autorizar despesa, no caso, o Presidente da Câmara Municipal; ------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri ---------------------------------- 

O Júri -------------------------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

(Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------------- 

(Maria Madalena de Sousa Durão Branco) ------------------------------ 

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

MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA “REQUALIFICAÇAO PARCIAL DA AV. HEROIS 

DE CHAVES (PAMUS 2.3/LOTE 7)” -------------------------------------- 

No dia ……. de …………….. de 20….., nesta cidade de Chaves, no Edifício 

dos Paços do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo 

preço contratual de € 399 100,00 (trezentos e noventa e nove mil e cem 

euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do disposto 

no Código dos Contratos Públicos: ---------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ------------------------------ 

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

Como Segundo Contratante, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A., com sede …………………………….., Pessoa 

Coletiva n.º ………………………., com o mesmo número de matricula na 

Conservatória do Registo Comercial de ………………, titular do Alvará de 

Construção ………………….., com o capital social de ……………… euros, legalmente 

representada por …………………………………, titular do Cartão do Cidadão n.º 

………………………………., emitido pelas entidades competentes da República 

Portuguesa, residente ………………………….., na qualidade de …………………….., 

conforme poderes constantes …………………….., documento que fica arquivado 

em anexo ao presente contrato. ------------------------------------- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a empreitada de “Requalificação 

Parcial da Av. Heróis de Chaves (PAMUS 2.3/Lote 7)”, pelo preço de € 

399 100,00 (trezentos e noventa e nove mil e cem euros), que não inclui 

o IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante ……………………………….., do passado dia ……………, 

em conformidade com o Projeto de Execução, Caderno de Encargos, Plano 

de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição desta empreitada, devidamente aprovados, também 

por …………………………….., em ……………., nos termos da proposta apresentada pelo 

segundo contratante, bem como da lista de preços unitários a ela anexa, 

documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e que ficam 

arquivados junto do presente contrato. ------------------------------ 

Cláusula 2.ª ------------------------------------------------------- 
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(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 100 (cem) 

dias, a contar da data do auto de consignação dos trabalhos, que deverá 

ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a contar da data da 

assinatura do presente contrato, assumindo o segundo contratante o 

compromisso de ter a empreitada totalmente concluída dentro do citado 

prazo. ------------------------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo 

362.º, do CCP. ----------------------------------------------------- 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para …………………………………………… ----------- 

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

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 
estruturais; -------------------------------------------------- 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais e instalações técnicas; ----------------------------- 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. ------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ----- 

3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos 

de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. -------------------------------------------------------- 

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

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

1. Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula ….. do Caderno de Encargos 

da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula …….. 

do mesmo Caderno. --------------------------------------------------- 

2. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de ……(……..) dias após a 
apresentação da respetiva fatura. ----------------------------------- 

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

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------ 

2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo …………………………., 
publicada no despacho n.º 22637/2004 (.ª série), de 5 de novembro. 

3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da 
revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

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

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 
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deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte classificação 

Económica: ……………….., Cabimento n.º ……….., de ……………. ---------------- 

2. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 
n.º ………., de ………….., 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 7.ª ------------------------------------------------------- 

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, Garantia Bancária Nº ………., 

emitida pelo …………, no passado dia … de ……….. de 2021, no valor de € 

………….. (………………………….), correspondendo a …% do valor dos trabalhos 

objeto do presente contrato. --------------------------------------- 

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

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

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado como gestor do contrato, …………………………, mediante 

………………………………….., do passado dia ……………………………., com a função de 

acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o 

relatório de avaliação, no final da obra. -------------------------- 

Cláusula 9.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 10.ª ------------------------------------------------------ 

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 

Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo 

segundo contratante. ----------------------------------------------- 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos, 
seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo contratante, 

e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos do disposto 

n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. ------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. ------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por …………………………………………….., do passado dia …………….. ----- 

3. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 
foi adjudicado por …………………………….., do passado dia …………………….., tendo, 

nessa data, sido aprovada a minuta do respetivo contrato. ---------- 

4. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 
contrato. ---------------------------------------------------------- 

5. Foram apresentados pelo segundo contratante: …………………………………………. --- 
O Primeiro Contratante: ______ ------------------------------------- 

O Segundo Contratante: _______ ------------------------------------- 
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Contrato n.º ……../20…….. ------------------------------------------- 

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

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

2021.04.12. --------------------------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

1.5. ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES / VIDAGO (VALORIZAR)- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 12/DOP/2021  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 12/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 45.855,00 

€, 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 

2021.04.12. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e aprovação. ------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 45.855,00 

(Quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco euros), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.6. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 12/DOP/2021 ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 12/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 64.114,68 

€, 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 

2021.04.12. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 64.114,68 

(Sessenta e quatro mil, cento e catorze euros e sessenta e oito 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

1. EMPREITADA “ECOVIA DO TÂMEGA (2ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL 

DA CICLOVIA CHAVES/VIDAGO (VALORIZAR )”. - DISPONIBILIZAÇÃO DAS 
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PARCELAS DE TERRENO, LOCALIZADAS NAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE AGOSTÉM 

E NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES, CONCELHO DE CHAVES, 

INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DA REFERIDA OBRA. APROVAÇÃO DO PROJETO DE 

EXPROPRIAÇÕES. - 4ª RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DE REQUERER A UTILIDADE 

PÚBLICA DA EXPROPRIAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 10º DO C.E 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 06/DAG*-UCE/2021. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e justificação ------------------------------------ 

1. Ao abrigo da competência que lhe está legalmente confiada nos 

termos do disposto na alínea vv), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I 

à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, e no n.º 1 do artigo 4º do Código 

das Expropriações – C. E. -, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de 

setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 56/2008, de 4 de 

setembro, o executivo camarário, por deliberação tomada em sua reunião 

ordinária realizada no pretérito dia 30 de março de 2020, retificada 

por deliberações de 31.08.2020, 04.03.2021 e 18.03.2021, deliberou 

requerer a declaração de utilidade pública - DUP - para efeitos de 

expropriação, das parcelas de terreno indispensáveis à concretização 

da execução da obra denominada “Ecovia do Tâmega (2ª Fase) – 

Restabelecimento Integral da Ciclovia Chaves/Vidago (VALORIZAR)” - do 

Km 1+400 ao Km 4+400. ----------------------------------------------- 

2. Na sequência de tal resolução, vieram a ser notificados da 

resolução de expropriar os aparentes proprietários das aludidas 

parcelas de terreno cujas moradas eram conhecidas, no estrito 

cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 10º do C.E.. ------------- 

3. Neste contexto, veio: ------------------------------------------ 

• Fernando Vila Chã Martins, apresentar-se como dono e legitimo 

possuidor das parcelas 4.3 e 4.4, apresentando, para o efeito, um 

contrato promessa de compra e venda dos prédios identificados na 

resolução de expropriar, outorgado entre o si e José Barreira, 

emigrante nos Estados Unidos da América, aguardando que o mesmo 

regresse a Portugal, para proceder à outorga da escritura de compra e 

venda dos prédios em causa; ----------------------------------------- 

• Manuel Leite Teixeira, reivindicar a propriedade da parcela 23, 

apresentando, para o efeito, os respetivos documentos probatórios, 

muito concretamente a caderneta predial rústica e a certidão da 

descrição predial do prédio, inscrito a seu favor pela apresentação 

2804 de 08 de abril de 2010, da Conservatória do Registo Predial, bem 

como a correta identificação matricial e descrição do respetivo 

prédio, os quais foram erroneamente, identificados; ----------------- 

• Paulo Ladeiras em representação de sua mãe Arminda Nogueira, 

reivindicar a propriedade da parcela 29, apresentando, para o efeito, 

caderneta predial rústica do prédio, com a inscrição a seu favor; --- 

4. Deve, assim, tal situação ser retificada, para efeitos do disposto 

na alínea b),do nº1 e nº2, do Artigo 10º do Código das Expropriações.- 

II – Proposta em sentido estrito ------------------------------------ 

Assim, atendendo às razões de facto e de direito acima expostas e, 

muito concretamente, nos termos do disposto na alínea vv), do nº 1, 

do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, compete 

à Câmara Municipal, propor a declaração de utilidade pública, para 

efeitos de expropriação e, não sendo tal competência, susceptível de 

delegação no Presidente da Câmara, tomamos a liberdade de sugerir que 

seja adopta a seguinte estratégia procedimental: -------------------- 

a) Agendamento da presente proposta para uma próxima reunião do 

executivo camarário a fim de, ao abrigo do disposto no Artigo 10º do 
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Código das Expropriações, aprovado pela Lei nº. 168/99, de 18 de 

setembro, alterado e republicado pela Lei nº 56/2008, de 4 de setembro, 

ser, nessa parte, retificada  a deliberação camarária de 30 de março 

de 2020, posteriormente rectificada por deliberações de  31.08.2020, 

04.03.2021 e 18.03.2021, a qual determinou a resolução de expropriar 

enquanto ato preparatório indispensável à obtenção da declaração de 

utilidade pública com vista à expropriação das parcelas de terreno 

necessárias à execução da obra denominada “Ecovia do Tâmega (2ª Fase) 

– Restabelecimento Integral da Ciclovia Chaves/Vidago (VALORIZAR)” - 

do Km 1+400 ao Km 4+400”, anexando-se, para o efeito novo “Mapa de 

Expropriações”, devidamente retificado, no que respeita à: ---------- 

i) identificação das parcelas nºs 4.3 e 4.4, por referência aos 

interessados, passando a constar, como proprietário, Fernando Vila Chã 

Martins, Rua Vicente nº 6, Vila Nova de Veiga, 5400-764 Chaves, 

mantendo-se os restantes elementos caraterizadores; ----------------- 

ii) identificação da parcela nº 23, por referência aos interessados, 

passando a constar Manuel Leite Teixeira, Travessa do Rio n.º 3, 

Outeiro Jusão, 5400-575 Chaves, à inscrição matricial, passando a 

constar o artigo rústico 709, da matriz predial da união das freguesias 

da Madalena e Samaiões, concelho de Chaves e à descrição número 

1295/20100408, da freguesia de Samaiões, na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves, mantendo-se os restantes elementos caraterizadores; 

iii) identificação da parcela nº 29, por referência aos interessados, 

passando a constar Arminda Nogueira, Rua Tomé Távora e Abreu n.º 38, 

Bairro Aregos, 5400-539 Chaves, à inscrição matricial, passando a 

constar o artigo rústico 696, da matriz predial da união das freguesias 

da Madalena e Samaiões, concelho de Chaves, omisso na Conservatória 

do Registo Predial, mantendo-se os restantes elementos 

caraterizadores; --------------------------------------------------- 

b) Seguidamente, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento 

por parte do executivo camarário, deverá, o Presidente da Câmara, em 

sede de execução de tal decisão administrativa, notificar a 

retificação à resolução de requerer a declaração da utilidade pública 

da expropriação, aos respetivos proprietários no cumprimento do 

disposto no nº 5, do citado Artigo 10º do C.E., bem como aos 

contrainteressados; ------------------------------------------------ 

c) Dispensar a audiência prévia dos contrainteressados, dado o 

carácter urgente da expropriação, nos termos do disposto na alínea a) 

do nº1, do Artigo 124º do Código do Procedimento Administrativo, 

conjugado com o Artigo 15º do C.E; ---------------------------------- 

c) Por último, e caso a presente proposta venha a merecer acolhimento 

por parte do executivo camarário, deverão ser formalizados os 

respetivos acordos de aquisição, por via do direito privado. -------- 

À consideração superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 08 de abril de 2021. ---------------------------------------- 

O Técnico Superior -------------------------------------------------- 

(Paulo Silva) ------------------------------------------------------- 

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

• Autos de diligência das parcelas 43.4.4 e 23; ------------------ 

• Caderneta predial rústica da parcela n.º 29 e documentos de 

identificação da proprietária da parcela 29. ------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE CONTRATOS E EXPROPRIAÇÕES, DRA. 

CRISTINA RODRIGUES DE 08/04/2021 ------------------------------------ 

Visto. Concordo. Com o teor da presente informação/proposta, a qual 

tem o meu inteiro acolhimento. -------------------------------------- 

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

DE 08/04/2021 ------------------------------------------------------ 
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Atento, o teor da presente informação, é de adotar a estratégia 

perfilhada no ponto II. À consideração do Senhor Presidente da Câmara.  

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 08.04.2021. 

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. --------------------------------------------- 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. JUSTCODE CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, 

LDA. INFORMAÇÃO Nº176/DA/2021. -------------------------------------- 

Foi presente a informação nº176/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 19 de março de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Justcode Construções Unipessoal, 

Lda, a solicitar o pagamento em prestações, de cinco faturas de 

abastecimento de água. ---------------------------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, as faturas em causa, correspondem à data de 

apresentação do pedido 130,96€.-------------------------------------- 

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€.----- 

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;---------------------------------------------------------- 

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 130,96€.-------------------------------------- 

Considerando que o valor da prestação é de 130,96€, 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 130,96€, em 6 

prestações mensais;------------------------------------------------- 
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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, 26 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 

29.03.2021.   ------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. DOAÇÃO DE UM PRÉDIO URBANO, SITO EM SERRINHA, FREGUESIA DE OUTEIRO 

SECO, CONCELHO DE CHAVES À ASSOCIAÇÃO FLORESTAL E AMBIENTAL DO CONCELHO 

DE CHAVES – AFACC - PARA CONSTRUÇÃO DAS SUAS INSTALAÇÕES E DINAMIZAÇÃO 

DA ATIVIDADE. - DISTRATE. PROPOSTA Nº39/GAPV/2021. ------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO ------------------------------------ 

1. Mediante escritura pública celebrada em 02 de março de 2015, junto 

dos serviços de notariado privativo do Município de Chaves, veio a ser 

doado à “Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves ” – 

doravante AFACC -, com sede no concelho de Chaves, instituição 

particular, sem fins lucrativos, declarada pessoa coletiva de 

utilidade pública, por Despacho nº 15695/2010, do Senhor Secretário 

de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, de 01 de Outubro 

de 2010, o prédio urbano, composto por parcela de terreno, com a área 

de 4.454m2, sito em Serrinha, freguesia de Outeiro Seco, concelho de 

Chaves, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 3234, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o número 

4376/20140606, o qual veio a ser registado a favor da beneficiária da 

doação pela apresentação 197 de 2015/03/04. ------------------------- 

2. A doação teve por finalidade a afetação do prédio à construção das 

instalações da AFACC – Associação Florestal e Ambiental do Concelho 
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de Chaves e à dinamização da sua atividade, em conformidade com o teor 

da Proposta Nº 100/GAP/2014, aprovada por deliberação camarária de 10 

de outubro de 2014, documento que aqui se dá por integralmente 

reproduzido. ------------------------------------------------------- 

3. Transcorridos seis anos sobre a data da celebração da escritura, 

data a partir da qual se iniciava a contagem do prazo para a conclusão 

das obras das instalações da dita Associação, a donatária não iniciou, 

até à presente data, qualquer procedimento e/ou operação material 

tendente à concretização de tal desiderato. ------------------------- 

4. Nos termos do clausulado da escritura supra identificada, veio a 

ser consignado, a favor do Município, o direito de reversão do prédio 

em causa, caso seja dado destino diferente daquele que justificou a 

doação, designadamente a construção das instalações e o 

desenvolvimento das atividades da AFACC, ou as obras não fossem 

concluídas no prazo de cinco anos, a contar da data da celebração da 

escritura, ou seja, 02 de março de 2015. ---------------------------- 

5. Neste contexto, a AFACC, no passado dia 29 de março do corrente 

ano, remeteu à autarquia, por correio eletrónico, a ata da reunião da 

sua Assembleia Geral de 28 de fevereiro de 2020, na qual foi deliberado 

«cancelar» o contrato da doação outorgado com Município de Chaves, em 

virtude da Associação não possuir meios financeiros próprios que 

possibilitem a construção da sua sede, motivo que justificou a doação, 

nem haver co-financiamento do Estado para o efeito. ----------------- 

6. Assim, não tendo a AFACC construído as instalações da sua sede 

dentro do prazo contratualmente estabelecido, pelos motivos invocados, 

nem  tendo qualquer perspetiva de o vir a fazer, está-se perante uma 

situação que pode conduzir à formulação da vontade das partes em, de 

comum acordo, extinguir os efeitos do contrato outorgado em 2 de março 

de 2015, tendo sido, essa, aliás, a intenção manifestada. ----------- 

7. Em face dos factos atrás expostos, e à luz do disposto no nº 1, 

do Artigo 405º do Código Civil, quanto à liberdade contratual das 

partes, as mesmas podem destruir o contrato por convenção. ---------- 

8. De facto, em face dos elementos que foram essenciais na 

formalização do contrato, particularmente a finalidade inerente ao 

apoio concedido à associação beneficiária, a qual não foi 

concretizada, haverá interesse de ambas as partes contratantes em 

distratar o contrato que anteriormente celebraram, em 2 de março de 

2015, fazendo-as regressar à situação em que se encontravam 

anteriormente à outorga do mesmo. ----------------------------------- 

II – Proposta em Sentido estrito ------------------------------------ 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, e para efeitos 

do disposto no Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 

posteriores alterações, conjugada com os Artigos 432º e 434º do Código 

Civil, tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

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

a) Autorizar o distrate do aludido contrato de doação, mediante 

declaração da resolução do mesmo e extinção dos seus efeitos, no 

sentido  do prédio urbano, composto por parcela de terreno, com a área 

de 4.454m2, sito em Serrinha, freguesia de Outeiro Seco, concelho de 

Chaves, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 3234, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o número 

4376/20140606, regressar à esfera patrimonial privada deste Município; 

b) Consequentemente, seja titulada a resolução do contrato por 

escritura pública - “distrate” – logo que se mostrem reunidas as 

condições jurídico administrativas necessárias para o efeito, ficando 

desde já legitimado o Presidente da Câmara ou o seu substituto legal 

a outorgar o respetivo título; -------------------------------------- 
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c) Que todas as despesas emergentes do distrate e consequente 

revogação do contrato em causa, designadamente emolumentos com 

certidões, escritura e registos, sejam suportadas pela AFACC – 

Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, em virtude de 

ter sido a parte contratual que deu origem ao facto; ---------------- 

d) Que a decisão administrativa que vier a ser praticada, sobre a 

matéria, seja notificada à interessada, por carta registada, nos 

termos do artigo 114.º do CPA; -------------------------------------- 

e) Por fim, caso a presente proposta tenha decisão administrativa 

favorável, deverá a mesma ser reencaminhada para a Unidade de Contratos 

e Expropriações, para efeitos da operacionalização da comunicação da 

resolução do contrato e promoção das diligências procedimentais 

subsequentes, e, a fim, a formalização do distrate. ----------------- 

Chaves, 12 de abril de 2021. ---------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE OCUPAÇÃO DA LOJA N. º 35, 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: LEMUEL IGNACIO DO ADRO PIRES - MORADA: RUA AULO FLAVIENSE 

LUSITANO, Nº.18 – SANTA CRUZ TRINDADE, 5400-686 CHAVES – INFORMAÇÃO 

Nº 21/2021, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 09/04/2021. ----- 

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, Lemuel Ignácio do Adro Pires, no pretérito dia 22 de 

janeiro, com o número de expediente geral 1018, relacionado com a 

manifestação de interesse na adjudicação da loja n. º 35 do Mercado 

Municipal de Chaves, para a instalação de uma barbearia tradicional 

portuguesa. -------------------------------------------------------- 

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 
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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 35 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, para a instalação de 

uma barbearia tradicional portuguesa. ------------------------------ 

3.2. O requerente refere o Mercado Municipal como local adequado ao 

“conceito, alimentar a proximidade entre o espaço em si e os residentes 

das zonas próximas, sentido a barbearia como um espaço não só de corte 

de cabelo ou barba, como também um local de convívio ou de encontro.” 

3.3. Para o requerente a abertura de uma barbearia no Mercado 

Municipal de Chaves, dada a proximidade de bairros onde habita, 

maioritariamente, uma população idosa que se desloca a pé, permitirá 

prestar um “serviço inexistente num raio de mil metros” e “produzirá 

um efeito lateral de atração ao Mercado Municipal.” ---------------- 

3.4. Fundamenta ainda a sua pretensão com a existência no Mercado 

Municipal de outras atividades consideradas tradicionais, “um 

sapateiro, um alfaiate e um relojoeiro.” ---------------------------- 

3.5. Em sede de audiência prévia, realizada no pretérito dia 1 de 

março, por convocatória dos serviços, o requerente veio prestar mais 

esclarecimentos sobre a atividade que pretende realizar, com a 

instalação de uma barbearia tradicional portuguesa que “desempenhará 

a prestação de um serviço tido por essencial aos utilizadores do 

Mercado Municipal”. ------------------------------------------------- 

3.6. Considerando que a promoção das artes e ofícios antigos, onde se 

inclui a barbearia tradicional, viabiliza o resgate e a valorização 

da identidade de um povo, materializa e divulga as características de 

nossa cultura e possibilita o incremento da economia local. --------- 

3.7. Considerando que esta atividade propicia a inclusão social pelo 

seu aspeto económico e cultural, encontrando-se hoje em processo de 

revitalização a nível nacional, com uma procura crescente por um 

público mais jovem, que se identifica com estes novos locais que 

associam tradicionalidade à modernidade, num ambiente clássico de 

maior descontração. ------------------------------------------------ 

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 artes e ofícios tradicionais 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. --------------------------  
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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 da atividade de barbearia tradicional, 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, 22.01.2021, 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 35 obrigará à liquidação do valor definido na anterior 

hasta pública como base de licitação, 200,00€ (duzentos euros), bem 

como a liquidação de uma taxa mensal, no valor de 39,20€ (trinta e 

nove euros e vinte 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 3.9. 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 35 do Mercado Municipal de Chaves, por adjudicação direta; -------- 

4.3. Por último, deverá ser atualizada a informação de cadastro da 

loja n. º 35 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 09/04/2021----- 

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  09/04/2021 --------–- 

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. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE OCUPAÇÃO DA LOJA N. º 49, 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: ANDREIA CRISTINA BORGES DE MATOS MELO - MORADA: AVENIDA 

BRACARA AUGUSTA, EDIFICIO MIRATAMEGA, BLOCO B/C – 4ºA – SANTA MARIA 
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MAIOR, 5400 CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 22/2021, DO TECNICO SUPERIOR, 

ALEXANDRE SIMÃO DE 09/04/2021. -------------------------------------- 

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, Andreia Cristina Borges de Matos Melo, no pretérito 

dia 29 de janeiro, com o número de expediente geral 1301, relacionado 

com a manifestação de interesse na adjudicação da loja n. º 49 do 

Mercado Municipal de Chaves, para o desenvolvimento de atividade no 

ramo da “cultura de flores e plantas ornamentais”. ----------------- 

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 49 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, para o desenvolvimento 

de atividade no ramo da “cultura de flores e plantas ornamentais”. -- 

3.2. A requerente refere no seu requerimento inicial ter como 

principal “propósito contribuir para a tão desejada dinamização e 

requalificação do Mercado Municipal, revitalizando o seu ambiente 

cooperando um foco de atração para todos os munícipes”. ------------ 

3.3. Em sede de audiência prévia, realizada no pretérito dia 1 de 

março, por convocatória dos serviços, a requerente veio prestar mais 

esclarecimentos sobre a atividade que pretende realizar tendo ainda, 

posteriormente, enviado por correio eletrónico novos elementos sobre 

a sua pretensão. ---------------------------------------------------- 
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3.4. Sendo assim, veio a esclarecer que apesar de ter um espaço 

comercial sito na mesma avenida do Mercado Municipal de Chaves, a loja 

do referido mercado funcionaria como exposição e comercialização de 

determinados artigos, a saber plantas e arranjos de flores 

artificiais, arranjos de flores naturais…, uma vez que se depara com 

um problema de falta de espaço”. ----------------------------------- 

3.5. Esclareceu ainda que o “CAE da Atividade da interessada é 47761, 

correspondente a Comercialização a Retalho de Flores, Plantas, 

Sementes e Fertilizantes, EST. ESP”, e que “abrange a possibilidade 

de realização e comercialização de lembranças para eventos, 

nomeadamente casamentos e batizados, o que em nada tem a ver com a 

organização dos mesmos”. ------------------------------------------- 

3.6. Considerando que a atividade de venda de flores, plantas, 

sementes e fertilizantes se enquadra de forma genérica, no âmbito da 

produção primária, e se inclui no abastecimento à população de bens 

perecíveis, tendo sido em hasta pública anterior admitido como 

atividade enquadrada no âmbito do N. º 1 do artigo 4.º do Regulamento 

dos Mercados Municipais do concelho de Chaves. --------------------- 

3.7. 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 a 

autorização do exercício da atividade de comercialização a retalho de 

flores, plantas, sementes e fertilizantes, na loja n. º 49 do Mercado 

Municipal de Chaves, com a salvaguarda da loja prever um horário de 

abertura diário, e não servir apenas como montra de exposição da loja 

que a requerente possui na mesma avenida; --------------------------- 

(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, 29.01.2021, 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 49 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 3.7. da presente informação, com a 

salvaguarda prevista no mesmo ponto; ------------------------------- 

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 35 do Mercado Municipal de Chaves, por adjudicação direta; -------- 

4.3. Por último, deverá ser atualizada a informação de cadastro da 

loja n. º 35 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 09/04/2021----- 
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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 09/04/2021 --------–-- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

3. CANDIDATURA EM PARCERIA ENTRE A DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL – DGPC E OS MUNICÍPIO DE CAMINHA, DE CHAVES E DE VILA NOVA 

DE GAIA – “NORTE-04-2114-FEDER-000638 – FESTIVAL TEMPOS CRUZADOS”: 

NOTIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DA CANDIDATURA E PROPOSTA PARA ASSINATURA DO 

RESPETIVO TERMO DE ACEITAÇÃO. - INFORMAÇÃO Nº17/DDE/2021, DA ENGª 

CLAUDIA FERREIRA, DE 07.04.2021. ------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------ 

1.1. A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo 
municipal a notificação de aprovação da candidatura em epígrafe, a 

qual foi aprovada pela Comissão Diretiva do Programa Operacional 

Regional NORTE 2020, em 11/03/2021, nos termos constantes da 

informação e do Termo de Aceitação anexos, bem como promover as 

diligências necessárias à assinatura do Termo de Aceitação para 

respetiva devolução à entidade líder (DGCP), para os fins tidos por 

convenientes. ------------------------------------------------------ 

II – ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

2.1. No pretérito dia 08/07/2020 foi publicado o AVISO Nº NORTE-14-2020-
25, enquadrado no domínio da sustentabilidade e eficiência no uso de 

recursos, 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 30/09/2020 foi celebrado um Protocolo de Parceria entre a 
“Direção-Geral do Património Cultural/Museu Nacional Soares dos Reis” 

(líder da parceria) e o Município de Caminha, o Município de Chaves e 

o Município de Vila Nova de Gaia (em anexo), com vista a ser formulada 

e submetida a candidatura designada “FESTIVAL TEMPOS CRUZADOS”, 

apresentada à tipologia  das operações  “ i. 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” e enquadrada no Grupo B na tipologia “ii. Ações de 

itinerância de espetáculos e outras iniciativas culturais” do referido 

aviso. ------------------------------------------------------------- 

2.3. O protocolo de parceria de colaboração, que aqui se dá por 

reproduzido para todos os efeitos legais, estabeleceu o acordo entre 

as partes para o desenvolvimento e execução do projeto que “visa 

contribuir para uma programação em rede descentralizada, que promove 

novas dinâmicas ao nível do turismo cultural, fomentando o movimento 

de visitantes e espectadores por entre diferentes territórios na 
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região Noroeste do país”, o qual irá vigorar durante o período 

necessário à realização das ações programadas, tendo sido previsto o 

início em 01/01/2021 e a conclusão em 31/12/2021.-------------------- 

2.4. No âmbito deste protocolo, cada um dos parceiros assumiu a 

concretização física e financeira de um conjunto de 

eventos/espetáculos, com custos diretos estimados até 75.000,00€ 

(cofinanciados a 100%), a realizar nos seus territórios, 

sistematizados pelos seguintes títulos: “Museu Nacional Soares dos 

Reis”; “Centro Histórico de Caminha”; “Centro Histórico de Chaves” e 

“Centro Histórico de Vila Nova de Gaia”. ---------------------------- 

III – ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------- 

4.1. Ao abrigo do Aviso NORTE-14-2020-25 – “Património Cultural: 

Programação Cultural em Rede - Imaterial”, foi submetida no Balcão 

2020, em 30/09/2020, a candidatura NORTE-04-2114-FEDER-000638 

“Festival Tempos Cruzados”. -----------------------------------------  

4.2. Em 19/01/2021 o líder da parceria foi notificado sobre a proposta 
de decisão da candidatura (aprovação condicionada), da qual recorreu 

em sede de audiência prévia para contraditar as razões apresentadas, 

as quais pressupunham a redução do montante de investimento elegível 

de 300.000,00€ para 183.293,00€, com repercussão em todas as ações 

previstas na candidatura. ------------------------------------------- 

4.3. No pretérito dia 12/03/2021 a decisão final foi notificada ao 
parceiro líder, tendo-se verificado um aumento do investimento 

elegível aprovado (243.702,20€) mas abaixo do candidatado 

(300.000,00€). ----------------------------------------------------- 

4.4. O Termo de Aceitação do apoio acompanhava, igualmente, a 

comunicação recebida, cuja minuta se apresenta em anexo, e o qual 

carece da assinatura do Senhor Presidente da Câmara, para efeitos de 

contratualização da operação em causa. ------------------------------ 

III – FUNDAMENTAÇÃO ------------------------------------------------- 

5.1. Tempos Cruzados é um festival multidisciplinar, organizado em 
parceria, visando a realização de vários eventos em cada um dos 

territórios dos quatro parceiros: Museu Nacional Soares dos Reis e os 

Municípios de Vila Nova de Gaia, Caminha e Chaves. ------------------ 

5.2. Os eventos, de diversas áreas criativas (artes visuais, teatro, 
dança, artes circenses, música e cinema), terão lugar, no caso do 

Museu Nacional Soares dos Reis, no Palácio dos Carrancas, e, no caso 

dos demais parceiros, em vários locais com relevante valor 

patrimonial, arquitetónico e simbólico nos três concelhos, 

pretendendo-se valorizar uma visão alargada e atualizada das práticas 

artísticas e culturais, dirigidas a diferentes tipos de público, em 

termos etários e sociais, mas também em termos de afinidades e 

sensibilidades culturais. ------------------------------------------- 

5.3. A concretização desta operação corresponde a um investimento 
total de 263.382,20€ e a um investimento elegível de 243.702,20€, 

cofinanciado a 100% pelo FEDER, repartido por parceiro do seguinte 

modo: -------------------------------------------------------------- 
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Executores da 

Operação 

Investimento Candidatado Investimento Aprovado 

Elegív

el 

Elegível 

não 

comparti

cipado 

Não 

Elegív

el 

Total 
Elegív

el 

Elegível 

não 

comparti

cipado 

Não 

Elegív

el 

Total 

DIREÇÃO-GERAL 

DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL 

75 000

,00€ 
0,00€ 0,00€ 

75 000

,00€ 

52 679

,70€ 

19 680,0

0€ 
0,00€ 

72 359

,70€ 

MUNICÍPIO DE 

CAMINHA 

75 000

,00€ 
0,00€ 0,00€ 

75 000

,00€ 

71 508

,00€ 
0,00€ 0,00€ 

71 508

,00€ 

MUNICÍPIO DE 

CHAVES 

75 000

,00€ 
0,00€ 0,00€ 

75 000

,00€ 

66 224

,50€ 
0,00€ 0,00€ 

66 224

,50€ 

MUNICÍPIO DE 

VILA NOVA DE 

GAIA 

75 000

,00€ 
0,00€ 0,00€ 

75 000

,00€ 

53 290

,00€ 
0,00€ 0,00€ 

53 290

,00€ 

  300 00

0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

300 00

0,00€ 

243 70

2,20€ 

19 680,0

0€ 
0,00€ 

263 38

2,20€ 

5.4. O Município de Chaves, no âmbito desta operação, suportará um 
investimento total de 66 224,50€, cofinanciado a 100%, elegível na sua 

integridade e repartido da seguinte forma: -------------------------- 

Ação “Centro Histórico de Chaves – 7 

eventos) 

Investimento Aprovado 

Elegível 

Elegível 

não 

compartic

ipado 

Não 

Elegível 
Total 

1 - Gisela João 15 375,00€ 0,00€ 0,00€ 
15 375,0

0€ 

2 – Porta Jazz (Coreto) 7 000,00€ 0,00€ 0,00€ 
7 000,00

€ 

3 – Linda Martini 21 709,50€ 0,00€ 0,00€ 
21 709,5

0€ 

4 – Instalação artística (Jonathan Uliel 

Saldanha) 
14 760,00€ 0,00€ 0,00€ 

14 760,0

0€ 

5 – Cinema (fim-de-semana) 3 690,00€ 0,00€ 0,00€ 
3 690,00

€ 

6 – Teatro Praga 0,00€* 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

7 – Companhia Nacional de Bailado 3 690,00€ 0,00€ 0,00€ 
3 

690,00€ 

Centro Histórico de Chaves – Arquitetura, 

equipamentos e licenças 
0,00€* 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

  
66 224,50€ 0,00€ 0,00€ 

66 224,5

0€ 

             Nota: (*) - Os montantes inicialmente candidatados 

relativos ao evento “Teatro Praga” e ao “Centro Histórico de Chaves – 

Arquitetura, equipamentos e licenças” foram desconsiderados pela AG, 

em virtude de a entidade líder não ter submetido, os respetivos 

orçamentos em sede de candidatura -----------------------------------                     

5.5. Neste contexto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação, 
pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento, no molde 

apresentado na respetiva minuta do Termo de Aceitação. -------------- 

IV – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------- 

6.1. Considerando que esta operação procura dar resposta às recomendações 
e políticas definidas nas Estratégia Turismo 2027; Estratégia para a 

Coesão Territorial; no Programa Nacional de Política de Ordenamento 

do Território associado aos Instrumentos de Gestão Territorial dos 

concelhos envolvidos e na Política de Bases do Património Cultural, 

Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. ------------ 

6.2. Considerando a relevância desta operação para a promoção 

turística da região flaviense e para a dinamização do setor cultural 

que se encontra altamente fragilizado em decorrência da pandemia 

COVID-19; ---------------------------------------------------------- 

6.3. 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 respetivo Termo de Aceitação ou 

submetida eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º ou, 
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quando previsto na regulamentação específica, mediante a celebração 

de contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário; 

6.4. 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. 

6.5. Considerando que o Termo de Aceitação tem que ser assinado pelos 
representantes legais das entidades parceiras e devolvido à Autoridade 

de Gestão, até ao dia 22/04/2021. ----------------------------------- 

6.6. Face ao exposto, cumpre-me sugerir que seja submetida à 

consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, a seguinte estratégia 

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

a) Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal, com vista a ser adotada deliberação 

no seguinte sentido: ------------------------------------------------ 

(i) Concordância com o teor da minuta do Termo de Aceitação do apoio; 

(ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à 

outorga do referido Termo de Aceitação, ----------------------------- 

b)  Caso haja deliberação nos termos preconizados, proceder à 

devolução do documento outorgado à entidade líder (DGPC), para a mesma 

proceder ao respetivo envio à Autoridade de Gestão do NORTE 2020 (CCDR-

N). ---------------------------------------------------------------- 

À consideração superior. ------------------------------------------- 

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

Anexo 1 – Notificação da decisão final relativa à operação com o código 

“NORTE-04-2114-FEDER-000638” e respetivos anexos; ------------------- 

Anexo 2 – Protocolo de Parceria ------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO, ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 08.04.2021 ---- 

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 exare despacho 

em conformidade com a estratégia procedimental definida na presente 

informação técnica, ou seja: ---------------------------------------- 

2.1- Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal, com vista a ser adotada deliberação 

no seguinte sentido: ------------------------------------------------ 

(i) Concordância com o teor da minuta do Termo de Aceitação do apoio; 

(ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à 

outorga do referido Termo de Aceitação. ----------------------------- 

2.2 Caso haja deliberação nos termos preconizados, proceder à 

devolução do documento outorgado à entidade líder (DGPC), para a mesma 

proceder ao respetivo envio à Autoridade de Gestão do NORTE 2020 (CCDR-

N). ---------------------------------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, --------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 08.04.2021 

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. --------------------------------------------- 

 

 

4. CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO - AÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA MEDIDA 29, 

NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO E 

CULTURAL DA BACIA DO TÂMEGA - COMPONENTE HABITACIONAL – REALOJAMENTO 

DE UMA FAMÍLIA AFETADA PELO EMPREENDIMENTO “SISTEMA ELETROPRODUTOR DO 
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TÂMEGA” - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO - INFORMAÇÃO Nº18/DDE/2021, DO ENGº 

PAULO VALOURA DE 09.04.2021. ---------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

7. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

7.1. A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo 
municipal a minuta de Protocolo - Ação de Operacionalização da Medida 

29, no âmbito do Plano de Ação para o desenvolvimento socioeconómico 

e cultural da Bacia do Tâmega - Componente habitacional, conforme 

apresentada em anexo, com vista à competente apreciação e deliberação 

sobre o assunto em causa. ------------------------------------------- 

8. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------- 

8.1. Na sequência do concurso público lançado pelo Governo Português 
para a atribuição de captação de água, para a produção de energia 

hidroeléctrica e concepção, construção, exploração e conservação de 

obras públicas das respetivas infraestruturas hidráulicas dos 

aproveitamentos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões, foi 

celebrado, no dia 30 de Junho de 2014, o respetivo contrato de 

Concessão, entre o Estado Português e a empresa Iberdrola Generación 

S.A.U., empresa adjudicatária desse concurso; ----------------------- 

8.2. No decurso do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, 
foi emitida, em 21 de julho de 2010 a respetiva Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA), que com a alteração emitida em 24 de novembro de 

2010, condicionou a concretização do projeto ao estabelecimento de um 

Plano de Ação com o objetivo de promover o desenvolvimento económico, 

social e cultural da bacia do Tâmega (Condicionante 6 da DIA). ------ 

8.3. Na elaboração do referido Plano de Ação participaram, para além 
da empresa concessionária (Iberdrola Generación S.A.U.), a Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) e os Municípios abrangidos pelo 

empreendimento, entre os quais o Município de Chaves. --------------- 

8.4. No dia 10 de janeiro de 2014, Sua Excelência o Ministro do 
Ambiente, Ordenamento do Território e Energia homologou um Acordo 

relativo ao Plano de Ação previsto na DIA, subscrito pela Iberdrola 

Generación S.A.U., pelas Câmaras Municipais de Boticas, Chaves, 

Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, Agência 

Portuguesa do Ambiente, I.P. e Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte, que determinou os princípios 

inerentes aos elementos a incluir no Plano de Ação previsto na DIA, 

de forma a compensar socioeconomicamente e culturalmente as pessoas e 

áreas abrangidas pelo projeto. -------------------------------------- 

8.5. No dia 30 de setembro de 2015, a Agência Portuguesa do Ambiente, 
enquanto Autoridade de AIA neste processo, aprovou formalmente o 

cumprimento da Condicionante 6 da DIA e, consequentemente, o respetivo 

Plano de Ação. ------------------------------------------------------ 

8.6. Do ponto de vista prático, o Plano de Ação atrás referido, engloba 
um conjunto amplo de ações, de natureza variada (cultural, 

socioeconómica, ambiental, entre outras), tendo as mesmas uma natureza 

compensatória, com responsabilidade de execução exclusiva e/ou 

conjunta, sendo que as primeiras se reportam a ações a executar 

exclusivamente pela Iberdrola, e as segundas a executar quer pela 

Iberdrola, quer pelos Municípios. ----------------------------------- 

8.7. Para as situações de ações prevista no supracitado Plano de Ação, 
cuja responsabilidade de implementação possa vir a ser transferida 

para os Municípios, ficou estabelecida a realização de reuniões 

bilaterais entre a Iberdrola e cada um dos Municípios, com vista ao 

estabelecimento de protocolos de financiamento ou colaboração, para 
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formalizar a transferência dos montantes acordados para a 

concretização das ações constantes no Plano de Ação. ---------------- 

8.8. No âmbito deste Plano de Ação, para além de outras ações em 
concreto, está prevista a execução da Medida 29 “Realojamento, 

terrenos agrícolas e organismos de assessoramento da gestão de 

indemnizações”, que constitui uma medida compensatória da 

responsabilidade direta da Iberdrola Generación S.A.U.. ------------- 

8.9. Para o caso em concreto do concelho de Chaves, a Medida 29 é 
aplicada a uma situação de realojamento de uma família, cuja habitação 

será diretamente afetada pelo empreendimento do Sistema Eletroprodutor 

do Tâmega, e cuja indeminização expropriativa tem um valor muito baixo, 

decorrente do acentuado estado de degradação da habitação existente, 

ao qual acresce o facto da existência de um número elevado de herdeiros 

para o edifício em causa. ------------------------------------------- 

8.10. A aplicação da referida Medida 29 tem uma natureza de ação 

conjunta, pelo que, à luz do referido Acordo de Parceria, pode ser 

executada quer pela Iberdrola, quer pelos Municípios, podendo estes 

últimos, subdelegar a responsabilidade de execução das ações, em 

outras entidades. --------------------------------------------------- 

8.11. Dada a complexidade de aplicação desta medida, foi entendimento 
entre as partes, que a operacionalização da mesma, para a situação em 

concreto, e dada a maior proximidade das autarquias locais, com a 

situação social em presença, pudesse vir a ser da responsabilidade da 

autarquia local, razão que fundamenta a necessidade de estabelecimento 

de um Protocolo, nos moldes apresentados em anexo, com vista à 

definição dos termos e condições do financiamento da ação de 

realojamento, no âmbito da medida 29, dessa família, afetada pelo 

processo expropriatório da Parcela A1772, concretizado pela Declaração 

de Utilidade Pública ("DUP") emitida ao abrigo do D.L. n9- 301/2009, 

de 21 de outubro. --------------------------------------------------- 

8.12. Que esta ação em concreto, resultou da verificação, pelas Partes, 
da necessidade urgente de concretizar o realojamento desta família, 

com recurso à medida 29 e às verbas alocadas ao Município de Chaves, 

num montante máximo de 95.000,00 euros, no âmbito da execução da 

referida medida, que irá ser concretizada com a assinatura do Protocolo 

em análise. ---------------------------------------------------------    

8.13. Da referida ação de realojamento fará parte a aquisição de uma 
moradia pré-existente, a qual será sujeita a obras de adaptação e 

conservação, por forma a melhorar as condições de habitabilidade da 

mesma. Após estas iniciativas, o imóvel em causa será transmitido à 

família desalojada. ------------------------------------------------ 

8.14. Por outro lado, e conforme já referido, para a execução desta 
ação está previsto um montante máximo de 95.000,00 euros (noventa e 

cinco mil euros), assumidos na totalidade pela empresa Iberdrola 

Generación S.A.U, correspondentes aos montantes de investimento 

necessários para a aquisição do imóvel, bem como as respetivas obras 

de adaptação e conservação. ----------------------------------------- 

8.15. Por outro lado, é importante relembrar que, por forma a 

acompanhar a execução do Plano de Ação foi constituído um Grupo de 

Trabalho do Plano de Ação dos Aproveitamentos Hidroeléctricos de 

Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, que tem como objetivo monitorizar a 

implementação do Plano. Este Grupo de Trabalho é constituído por 

representantes de cada um dos Municípios afetados, Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Norte (CCDRN) e empresa Iberdrola Generación S.A.U.. Este Grupo de 

Trabalho funciona em paralelo à Comissão de Acompanhamento Ambiental 

do projeto “Sistema Eletroprodutor do Tâmega”. ---------------------- 
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8.16. Em resumo, a minuta de Protocolo agora em apreço, tem por objeto 
estabelecer os termos e as condições dos financiamentos a conceder 

pela Iberdrola Generación S.A.U. ao Município de Chaves, com vista à 

concretização das ações constantes do Plano de Ação para o 

Desenvolvimento Socioeconómico e Cultural da Bacia do Tâmega, e mais 

especificamente as relacionadas com a Medida 29, na sua componente 

habitacional, definindo as modalidades de cooperação entre os 

signatários e determinando as respetivas responsabilidades na execução 

e financiamento. ---------------------------------------------------- 

8.17. Neste sentido, consideram-se reunidas as condições necessárias 
para a formalizar do respetivo Protocolo, a vigorar desde a data de 

outorga do mesmo, até à data da transferência do imóvel (habitação) 

para a família destinatária. ---------------------------------------- 

9. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

9.1. Face ao exposto, e atendendo a que: --------------------------- 
i) O Município de Chaves e a Iberdrola reconhecem a necessidade de 

execução da ação em causa, que consiste no Realojamento Social de uma 

família afetada, a desenvolver no concelho de Chaves, decorrente de 

um desalojamento causado pela execução do Aproveitamento 

Hidroeléctrico do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães (Barragem do Alto 

Tâmega); ----------------------------------------------------------- 

ii) O Município de Chaves foi um dos signatários do Acordo relativo 

ao Plano de Ação (PA) previsto na Declaração de Impacte Ambiental do 

Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães 

(AHATDG), outorgado em 10 de janeiro de 2014, onde se estabeleceram 

os princípios sobre os moldes em que as ações previstas no Plano de 

Ação viriam a ser implementadas; ------------------------------------ 

iii) O Município de Chaves tem vindo a assumir um papel ativo e 

participativo no desenvolvimento e implementação das ações constantes 

no referido Plano de Ação; ----------------------------------------- 

iv) O Ação Social constitui um dos domínios de intervenção Municipal, 

nomeadamente, quando relacionados com os interesses próprios das 

respetivas populações, conforme estabelecidos no artigo 23.º do Anexo 

I, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, e ulteriores alterações); ------------------------------ 

v) No uso das competências determinadas pelo disposto nas alíneas 

u) e ee), do número 1, do artigo 33º, do anexo I, da Lei nº 75/2013 

de 12 de setembro17, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar 

e assegurar, “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 das doenças” (alínea u)); ------------------------------- 

vi) Para a execução destas intervenções torna-se necessário o 

desenvolvimento de um Protocolo de Parceria com vista a estabelecer 

os termos e condições aplicáveis à colaboração entre as partes no 

âmbito da Medida 29 “Realojamento, terrenos agrícolas e organismos de 

assessoramento da gestão de indemnizações” – Componente habitacional, 

desenvolvidas no âmbito do Sistema Eletroprodutor do Tâmega; ------- 

Propõe-se que, atendendo às razões de facto e de direito acima 

expostas, e caso haja concordância superior com as mesmas, seja a 

                                                           
17 Compete à câmara municipal: -------------------------------------- 

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

u) 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 

das doenças; -------------------------------------------------------- 
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presente informação apresentada em reunião da Câmara Municipal para 

que, nos termos do previsto nas alíneas u) do n.º 1 do artigo 33º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o órgão executivo delibere no 

sentido de: --------------------------------------------------------- 

i) Reconhecer a oportunidade no desenvolvimento da parceria entre o 

Município de Chaves e a empresa Iberdrola Generación S.A.U., com vista 

à execução de ação relacionada com a Medida 29 “Realojamento, terrenos 

agrícolas e organismos de assessoramento da gestão de indemnizações” 

– Componente Habitacional, a desenvolver no âmbito do Sistema 

Eletroprodutor do Tâmega; ------------------------------------------- 

ii) Aprovar a minuta do Protocolo “Ação de Operacionalização da 

Medida 29 no âmbito do Plano de Ação para o Desenvolvimento 

Socioeconómico e Cultural da Bacia do Tâmega – Componente Habitação”, 

a implementar no concelho de Chaves; -------------------------------- 

iii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 

referido Protocolo, nos termos e condições da minuta apresentada em 

Anexo. ------------------------------------------------------------- 

À consideração Superior, ------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 09.04.2021 ---- 

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) Reconhecer a oportunidade no desenvolvimento da parceria entre o 

Município de Chaves e a empresa Iberdrola Generación S.A.U., com vista 

à execução de ação relacionada com a Medida 29 “Realojamento, terrenos 

agrícolas e organismos de assessoramento da gestão de indemnizações” 

– Componente Habitacional, a desenvolver no âmbito do Sistema 

Eletroprodutor do Tâmega; ------------------------------------------- 

ii) Aprovar a minuta do Protocolo “Ação de Operacionalização da 

Medida 29 no âmbito do Plano de Ação para o Desenvolvimento 

Socioeconómico e Cultural da Bacia do Tâmega – Componente Habitação”, 

a implementar no concelho de Chaves; -------------------------------- 

iii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do 
referido Protocolo, nos termos e condições da minuta apresentada em 

Anexo. ------------------------------------------------------------- 

Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se que seja 

adotada a estratégia procedimental prevista na informação técnica. -- 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara ----------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 12.04.2021 

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. --------------------------------------------- 

 

 

5. CELEBRAÇÃO DE “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES E A FREGUESIA DE 

VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS” COM VISTA AO 

DESENVOLVIMENTO DE UMA AÇÃO DE REALOJAMENTO DE UMA FAMÍLIA, NO ÂMBITO 

DA MEDIDA 29 DO PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO E 

CULTURAL DA BACIA DO TÂMEGA – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO - INFORMAÇÃO 

Nº19/DDE/2021, DO ENGº PAULO VALOURA DE 09.04.2021. ----------------- 
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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 minuta de “Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências entre a Câmara Municipal de Chaves e a Freguesia de 

Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras”, com vista à 

execução de uma ação de realojamento de uma família, no âmbito da 

Medida 29 do Plano de Ação para o Desenvolvimento Socioeconómico e 

Cultural da Bacia do Tâmega”, conforme apresentada em anexo, com vista 

à competente apreciação e deliberação sobre o assunto em causa.------ 

2. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------- 

2.1. Na sequência da deliberação do Executivo Municipal, do dia de 
hoje, sobre a informação 18/DDE/2021, relacionada com a Celebração de 

Protocolo - Ação de Operacionalização da Medida 29, no âmbito do Plano 

de Ação para o desenvolvimento socioeconómico e cultural da Bacia do 

Tâmega - Componente habitacional” – Realojamento de uma família 

afetada pelo empreendimento “Sistema Eletroprodutor do Tâmega”, e no 

pressuposto que a mesma obteve decisão favorável, irá ser outorgado, 

brevemente, o “Protocolo em causa,  entre o Município de Chaves e a 

empresa Iberdrola Generación S.A.U. --------------------------------- 

2.2. O referido Protocolo visa estabelecer os termos e condições do 
financiamento de uma ação de realojamento no âmbito da Medida 29, de 

uma família afetada pelo processo expropriatório da Parcela A1772, 

concretizado pela Declaração de Utilidade Pública ("DUP") emitida ao 

abrigo do D.L. n9- 301/2009, de 21 de outubro, localizada na localidade 

de Arcossó. --------------------------------------------------------- 

2.3. Como salientado, na Informação técnica N.º 18/DDE/2021 da Divisão 
de Desenvolvimento Económico, a Medida Compensatória preconizadas do 

Protocolo objeto dessa informação resultará da aplicação das 

condicionantes impostas pela Declaração de Impacte Ambiental do 

Projeto do Sistema Electroprodutor do Tâmega, emitida em 21 de Junho 

de 2010, que com a alteração emitida em 24 de Novembro de 2010, 

condicionou a concretização do projeto ao estabelecimento de um Plano 

de Ação em articulação com os Municípios, de forma a promover o 

desenvolvimento económico, social e cultural da Bacia do Tâmega, bem 

como o desenvolvimento de projetos destinados a repor e potenciar as 

principais dimensões impactadas pelo projeto (Condicionante 6 da DIA). 

2.4. De entre um conjunto vasto de medidas de compensação, destaca-se 
para efeitos da presente informação, a relacionada com a Medida 29 

“Realojamento, terrenos agrícolas e organismos de assessoramento da 

gestão de indemnizações”, que visa, em termos genéricos, “trabalhar 

diretamente com as pessoas/famílias cujas moradias e/ou terras 

agrícolas requererão ser indemnizadas ou relocalizadas devido às 

afetações diretas no âmbito do Projeto Tâmega”. --------------------- 

2.5. Decorrente do já referido “Protocolo - Ação de Operacionalização 
da Medida 29, no âmbito do Plano de Ação para o desenvolvimento 

socioeconómico e cultural da Bacia do Tâmega -Componente 

habitacional”, a estabelecer entre o Município de Chaves e a empresa 

Iberdrola Generación S.A.U., e tendo sido verificado, pelas Partes, a 

necessidade urgente de concretizar o realojamento dessa família, com 

recurso à Medida 29. ------------------------------------------------ 

2.6. Por outro lado, a Freguesia de Vidago (UF) manifestou 

disponibilidade para promover a concretização desta ação, atendendo à 

maior proximidade que tem com o território em causa, bem como um 

conhecimento aprofundado das condições sociais que caraterizam este 

agregado familiar. Neste contexto, encetou diligências no sentido da 



                                                                F. 281 

                                                                  _____________________ 

 
formalização de um contrato de Promessa de Compra e Venda de um imóvel, 

na localidade de Valverde, constituído por edifício de habitação e 

logradouro, que permitirá, após obras de conservação, o realojamento 

da família desalojada. ---------------------------------------------- 

2.7. Esta solução de realojamento desenvolvida através da aquisição 
de uma habitação pré-existente, e respetivas obras de adaptação e 

conservação terão no seu conjunto um custo total máximo financiado de 

95.000,00 euros (noventa e cinco mil euros) garantidos, na sua 

totalidade, pela empresa Iberdrola Generación S.A.U., que transferirá 

esses montantes para o Município de Chaves, que, por sua vez, a coberto 

do Contrato Interadministrativo, objeto desta informação, irá 

comparticipar financeiramente a solução de realojamento em causa. --- 

2.8. A execução destas intervenções deverá ser feita durante o ano de 
2021, dada a reconhecida urgência da sua execução. ------------------ 

2.9. Neste contexto, o Contrato Interadministrativo de delegação de 
competências, a celebrar entre o Município de Chaves e a Freguesia de 

Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, agora em 

análise, visa estabelecer os termos e condições aplicáveis à 

colaboração, entre as partes, no âmbito do desenvolvimento da ação de 

realojamento em concreto. ------------------------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

3.1. Face ao exposto, e atendendo a que: --------------------------- 
i) O Município de Chaves e a Iberdrola reconhecem a necessidade de 

execução da ação em causa, que consiste no realojamento social de uma 

família, residente em Arcossó, afetada diretamente pela execução do 

Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega; ----------------------- 

ii) O Município de Chaves foi um dos signatários do Acordo relativo 

ao Plano de Ação (PA) previsto na Declaração de Impacte Ambiental do 

Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães 

(AHATDG), outorgado em 10 de janeiro de 2014, onde se estabeleceram 

os princípios sobre os moldes em que as ações previstas no Plano de 

Ação viriam a ser implementadas; ------------------------------------ 

iii) O Município de Chaves tem vindo a assumir um papel ativo e 

participativo no desenvolvimento e implementação das ações constantes 

no Plano de Ação previsto na Declaração de Impacte Ambiental do 

Aproveitamento Hidroelétrico do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães; ----- 

iv) A Ação Social constitui um dos domínios de intervenção Municipal, 

nomeadamente, quando relacionados com os interesses próprios das 

respetivas populações, conforme estabelecidos no artigo 23.º do Anexo 

I, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, e ulteriores alterações); ------------------------------ 

v) No uso das competências determinadas pelo disposto na alínea u), 

do número 1, do artigo 33º, do anexo I, da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro18, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar e 

assegurar, “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 

das doenças”; ------------------------------------------------------- 

vi) Existe uma maior proximidade social e territorial da Freguesia 

de Vidago, à problemática subjacente a este realojamento em concreto, 

                                                           
18 Compete à câmara municipal: (..) --------------------------------- 

u) 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 

das doenças; -------------------------------------------------------- 
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e tendo a Freguesia de Vidago demonstrado disponibilidade para 

promover a concretização desta ação de realojamento; ---------------- 

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

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

alterações, constituem atribuições da freguesia a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com o município; ---------------------------------------- 

viii) Para a execução desta ação torna-se necessário o estabelecimento 

de um Contrato Interadministrativo de delegação de competências, com 

vista a estabelecer os termos e condições aplicáveis à colaboração 

entre as partes no âmbito do realojamento social em causa. ----------  

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

do artigo 25º, do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Assembleia Municipal deliberar sobre as formas de apoio às 

freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos 

interesses próprios das populações. --------------------------------- 

Propõe-se que, atendendo às razões de facto e de direito acima 

expostas, e caso haja concordância superior com as mesmas, seja a 

presente informação apresentada em reunião da Câmara Municipal para 

que, nos termos do previsto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, o órgão executivo delibere no sentido 

de: ---------------------------------------------------------------- 

i) Reconhecer a oportunidade no desenvolvimento da parceria entre o 

Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras, com vista à execução da ação de realojamento 

social em causa; ---------------------------------------------------- 

ii) Autorizar a celebração entre o Município de Chaves e a Freguesia 

de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras de um Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências tendo em vista a 

operacionalização de uma ação de realojamento de uma família no âmbito 

da medida 29 do Plano de Ação, conforme matriz de contrato, apresentado 

em anexo, que contêm as cláusulas disciplinadoras dos direitos e 

obrigações das partes signatárias. ----------------------------------  

3.2. Sequencialmente, deverá a presente proposta de celebração de 
Contrato Interadministrativo 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 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, legitimando, simultaneamente, o Senhor Presidente da Câmara 

a outorgar, em representação do Município de Chaves, o mencionado 

contrato interadministrativo.--------------------------------------- 

À consideração Superior, ------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 09.04.2021 ---- 

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: ------------------ 

iv) Reconhecer a oportunidade no desenvolvimento da parceria entre o 

Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras, com vista à execução da ação de realojamento 

social em causa; ---------------------------------------------------- 

v) Autorizar a celebração entre o Município de Chaves e a Freguesia 

de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras de um contrato 

interadministrativo de delegação de competências tendo em vista a 
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operacionalização de uma ação de realojamento de uma família no âmbito 

da medida 29 do Plano de Ação, conforme matriz de contrato, apresentado 

em anexo, que contêm as cláusulas disciplinadoras dos direitos e 

obrigações das partes signatárias. ----------------------------------  

Sequencialmente, deverá a presente proposta de celebração de Contrato 

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

legitimando, simultaneamente, o Senhor Presidente da Câmara a 

outorgar, em representação do Município de Chaves, o mencionado 

contrato interadministrativo. --------------------------------------- 

Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se que seja 

adotada a estratégia procedimental prevista na informação técnica. -- 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara ----------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 12.04.2021 

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. --------------------------------------------- 

 

 

6. ANÁLISE DA CANDIDATURA A PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL DO PROJETO 

DE INVESTIMENTO “INOVAÇÃO PRODUTIVA – EM TERRITÓRIOS DE BAIXA 

DENSIDADE” DA SOCIEDADE “A.S. METAIS – FABRICO E LACAGEM, LDA.” - 

INFORMAÇÃO Nº21/DDE/2021, DA ENGª CLAUDIA FERREIRA, DE 12.04.2021. --

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO -------------------------------------------------- 

1. No pretérito dia 31/03/2021 deu entrada nos serviços municipais 

o requerimento19 da sociedade por quotas “A.S. METAIS – FABRICO E 

LACAGEM, LDA.”, NIPC 504 039 547, acompanhado de diversos elementos 

instrutórios tendo em vista a formalização de candidatura a Projeto 

de Interesse Municipal (PIM) nos termos do Regulamento de Projetos de 

Interesse Municipal (RPIM). ----------------------------------------- 

2. Com a candidatura em questão, a requerente pretende que lhe sejam 

concedidos os benefícios tributários municipais (reduções do IMI e das 

Taxas Municipais) decorrentes da classificação do seu projeto de 

investimento “INOVAÇÃO PRODUTIVA – em Territórios de Baixa 

Densidade”20, como PIM. --------------------------------------------- 

3. Para o efeito, o processo foi encaminhado, no passado dia 

05/04/2021, para a Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e 

Fiscalização de Projetos de Interesse Municipal (CTAAF-PIM)21, com 

vista à análise do mesmo. ------------------------------------------- 

                                                           
19 Registo n.º 4281/21. --------------------------------------------- 
20 O projeto de investimento desta empresa do setor do fabrico e lacagem 

de metais, consubstancia a construção e instalação de uma unidade 

industrial de fabricação de termolacagem, caixilharia de alumínio e 

fachadas ventiladas em material compósito de alumínio, no Parque 

Empresarial de Chaves, parcela E1 - Plataforma Logística Internacional 

do Vale do Tâmega. -------------------------------------------------- 
21 Comissão criada na sequência da deliberação do órgão executivo 

camarário do passado dia 15/04/2016, sob a Informação/Proposta 

Nº80/DSC/2016 de 6/04/2016. ---------------------------------------- 
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4. Em sede de pedido de elementos adicionais, ocorreu a prestação 

de esclarecimentos sobre incongruências detetadas nos elementos 

instrutórios remetidos, bem como o envio dos elementos instrutórios 

em falta. ----------------------------------------------------------- 

5. No transato dia 12/04/2021, a referida Comissão Técnica Municipal 

procedeu à análise do processo em causa, no restrito âmbito das suas 

competências e balizado nas regras estabelecidas no RPIM, elaborando 

o respetivo relatório de avaliação da candidatura, apresentado em 

anexo à presente informação, e do qual resulta um parecer que se 

contextualiza e sintetiza nos pontos seguintes. --------------------- 

II – FUNDAMENTAÇÃO -------------------------------------------------- 

1. O RPIM define os critérios a adotar pelos competentes órgãos 

municipais no que concerne à classificação de Projetos de Interesse 

Municipal para o concelho de Chaves, tendo sido aprovado pela 

Assembleia Municipal, por deliberação de 12/06/2013, sob proposta da 

Câmara de 20/05/2013. ----------------------------------------------- 

2. Este regulamento visa apoiar, através da concessão de benefícios 

fiscais e benefícios de taxas municipais22 contratuais, investimentos 

e/ou novas iniciativas de negócio que permitam o desenvolvimento 

sustentável da região, a criação de novos empregos e, 

consequentemente, a fixação da população, em sintonia com o atual 

quadro legal em vigor23. -------------------------------------------- 

3. Segundo o disposto no n.º 2 do art.º 1.º do referido regulamento, 

os projetos de investimento classificados como “PIM” são habilitados 

à concessão de benefícios fiscais e benefícios de taxas municipais 

contratuais, condicionados e temporários. --------------------------- 

4. A concessão de benefícios tributários municipais carece de 

celebração de contrato entre as partes, segundo o definido no n.º 2 

do art.º 9.º e no art.º 10.º, devendo o mesmo ser instruído com os 

                                                           
22 Isto é, isenções totais ou parciais de tributos municipais, em 

especial no que se refere ao Imposto Municipal sobre Imóveis, ao 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e, ainda, 

no que se refere a taxas urbanísticas devidas pela emissão de título 

administrativo relacionado com a aprovação das operações urbanísticas 

e respetiva utilização. --------------------------------------------- 
23 Em conformidade com o estabelecido no art.º 241º, da Constituição 

da República Portuguesa (poder regulamentar), conjugado, com a alínea 

d), do art.º 15º (poderes tributários),e, dos números 2 e 3, do art.º 

16º (isenções e benefícios fiscais), da Lei nº 73/2013, de 3 de 

setembro (regime financeiro das autarquias locais e entidades 

intermunicipais e ulteriores alterações), com a alínea m), do número 

1, do art.º 23º (promoção do desenvolvimento/atribuições dos 

municípios), as alíneas c) e g), do número 1, do art.º 25º 

(competências de apreciação e de fiscalização da Assembleia Municipal) 

e na alínea ff) do art.º 33º (competências materiais) da Lei nº 75/2013 

de 12 de setembro. Este é o quadro legal atualizado à luz dos regimes 

jurídicos que entraram em vigor após aprovação do Regulamento PIM, e, 

que veio revogar as Leis, n.º 159/99, de 14 de setembro (alterada 

pelos Decretos-Leis 7/2003, de 15 de janeiro, e 268/2003, de 28 de 

outubro, e pelas Leis 107-B/2003, de 31 de dezembro, 55-B/2004, de 30 

de dezembro, 60-A/2005, de 30 de dezembro, 53-A/2006, de 29 de 

dezembro, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 

3-B/2010, de 28 de abril, e 55-A/2010, de 31 de dezembro) nº169/99 de 

18 de setembro (alterada pela Lei 7-A-2016 de 30 de março), e a nº 

2/2007 de 15 de janeiro. -------------------------------------------- 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1228&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=S
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documentos instrutórios constantes no art.º 11.º do referido 

regulamento. ------------------------------------------------------- 

5. Nos termos do RPIM, o procedimento conducente à concessão de 

isenções totais ou parciais dos tributos municipais relativos a 

projetos de investimento classificados como “PIM”, decorre segundo 

seis24 momentos distintos, sendo que a avaliação das candidaturas é 

efetuada, tendo em consideração: ------------------------------------ 

5.1. O n.º 2, do art.º 2.º (Âmbito Objetivo), que define os setores 
de atividade económica que serão objeto de classificação PIM, e, 

cumulativamente, cumprirem as condições estabelecidas, nos art.ºs 3.º 

(Condições Subjetivas) e 4.º (Condições Objetivas) do citado 

regulamento; ------------------------------------------------------- 

5.2. O art.º 5.º (Classificação de Projetos de Investimento como 

Projetos de Interesse Municipal), que consubstancia a forma de 

apresentação da candidatura e dos elementos que terão de a integrar 

                                                           
24 Momentos do procedimento: ---------------------------------------- 

1º Momento - formalização das candidaturas por parte dos interessados, 

mediante a apresentação de um processo que substancia a entrega dos 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

• Requerimento (conforme modelo constante em anexo ao regulamento); 

• Formulário de Candidatura (conforme modelo constante em anexo ao 

regulamento); ------------------------------------------------------ 

• Declaração do Promotor do investimento candidato a Projeto de 

Interesse Municipal/ Termo de Responsabilidade (conforme modelo em 

anexo ao regulamento); ---------------------------------------------- 

• Declarações comprovativas da regularização da situação 

contributiva perante a Segurança Social, a Administração Fiscal; ---- 

• Cópia do Modelo 22 do IRC do último exercício encerrado ou do 

Modelo 3 da Declaração de Rendimentos – IRS; ------------------------ 

• Cópia do Cartão de Pessoa Coletiva (no caso de ser tratar de 

criação de empresa) ou do Cartão de Cidadão; ------------------------ 

• Cópia do IES (Informação Empresarial Simplificada) do último 

exercício encerrado; ------------------------------------------------ 

• Estudo de viabilidade económica do projeto de investimento. ---- 

2º Momento – Verificação, avaliação da candidatura em causa e emissão 

de parecer pelos competentes serviços municipais relativamente à 

classificação do projeto candidato como Projeto de Interesse 

Municipal, com base nos critérios definidos no regulamento; --------- 

3º Momento – Decisão do órgão executivo municipal, em função do 

resultado da avaliação da candidatura, de concessão de benefícios 

tributários municipais constante no parecer dos competentes serviços 

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

4º Momento – Celebração de contrato de concessão de benefícios 

tributários municipais, entre o Município de Chaves e a entidade 

beneficiária, no prazo de 180 dias a contar da data da notificação da 

aprovação da candidatura a Projeto PIM; ----------------------------- 

5º Momento – Monotorização das condições de celebração e execução do 

contrato pela Assembleia Municipal. Este momento ocorre na primeira 

sessão deste órgão deliberativo, realizada após a celebração do 

contrato de concessão de benefícios tributários municipais; --------- 

6º Momento – Acompanhamento e fiscalização da implementação do projeto 

de investimento, em vista à boa execução e cumprimento das obrigações 

resultantes da subscrição do contrato de concessão de benefícios 

tributários municipais, por parte do gestor nomeado para a gestão do 

procedimento. ------------------------------------------------------ 
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para se proceder à sua avaliação, bem como o prazo estabelecido para 

a emissão do respetivo parecer; ------------------------------------- 

5.3. O art.º 7.º (Critérios de determinação para a Concessão de 

benefícios Fiscais), que estabelece os fatores de classificação que 

irão determinar a isenção ou redução em sede de IMI e IMT; ---------- 

5.4. Os art.ºs 8.º (Benefícios Fiscais) e 9.º (Taxas Municipais), que 
consubstanciam os incentivos fiscais e os prazos de vigência. ------- 

6. Importa também mencionar as alterações/obrigações, agora constantes 
do n.ºs 9 e 10 do art.º 16.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na 

redação conferida pela Lei do Orçamento de Estado para 2017, segundo 

as quais, “o reconhecimento do direito à isenção é da competência da 

câmara municipal, no estrito cumprimento dos pressupostos fixados na 

deliberação da assembleia municipal.”, ficando os municípios obrigados 

a comunicar “anualmente à AT, até 31 de dezembro, por transmissão 

eletrónica de dados, os benefícios fiscais reconhecidos (…), com a 

indicação do seu âmbito e período de vigência e dos artigos matriciais 

dos prédios abrangidos.” --------------------------------------------  

7. De acordo com o parecer constante do relatório de avaliação da 
candidatura em questão, a Comissão constatou que a requerente irá 

construir e instalar uma unidade industrial de fabricação de 

termolacagem, caixilharia de alumínio e fachadas ventiladas em 

material compósito de alumínio, no Parque Empresarial de Chaves 

(parcela E1 - Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega) 

estabelecendo para o efeito: ---------------------------------------- 

(i) um prazo de 23 meses; ----------------------------------------- 

(ii) um investimento total de 6.041.067,00€ (seis milhões quarenta e 
um mil e sessenta e sete euros); ------------------------------------ 

(iii)  a criação de 25 postos de trabalho. -------------------------- 
8. Constatou ainda que a candidatura tem as seguintes caraterísticas: 
8.1 Prossegue o objetivo central do RPIM, alicerçado na atração ou 

manutenção no concelho de Chaves de investimentos e de novas 

iniciativas de negócios, que complementem o desenvolvimento endógeno, 

estimulando a fixação de população e proporcionando a criação de 

emprego; ----------------------------------------------------------- 

8.2 Cumpre com o disposto na alínea ii) do n.º 2 do art.º 2.º do 

RPIM, isto é, tem enquadramento nos setores de atividades económicas 

definidos pelo regulamento para usufruir dos benefícios fiscais e de 

benefícios em taxas municipais, concedidas aos projetos de 

investimento classificados como Projetos de Interesse Municipal; ---- 

8.3 Cumpre com o disposto nos art.ºs 3.º e 4.º do RPIM, isto é, reúne 

todas as condições subjetivas e objetivas de acesso; ---------------- 

8.4 Nos termos da classificação obtida, e em conformidade com os art.ºs 
7.º, 8.º e 9.º do RPIM, os incentivos ao investimento a conceder à 

sociedade requerente serão nomeadamente os discriminados no n.º 5 do 

relatório de avaliação. --------------------------------------------- 

9. Considerando o exposto, a CTAAF-PIM, entendeu que o citado projeto 
de investimento reúne todas as condições para ser classificado como 

PIM, e ver aprovados os benefícios tributários municipais 

discriminados no n.º 5 do referido relatório, ou seja: -------------- 

a) Redução de 78% do valor do IMI relativo ao prédio a utilizar pela 
entidade beneficiária na atividade desenvolvida no projeto de 

investimento, de acordo com a posterior avaliação a efetuar pela 

Autoridade Tributária, por um prazo de 5 anos, eventualmente 

prorrogado por mais 5 anos, conforme alínea b) do n.º 2 do art.º 8.º 

do RPIM; ------------------------------------------------------------ 
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b) Redução de 75% nas taxas municipais, devidas pela emissão de título 
administrativo relacionado com a aprovação das operações urbanísticas 

de edificação e respetiva utilização, conforme art.º 9.º do RPIM. --- 

10. Neste sentido, a Comissão propôs, em conformidade com o definido 

na alínea i) do n.º 2 do art.º 5º do RPIM, que seja submetido à 

apreciação do executivo camarário o resultado da avaliação da 

candidatura em causa, com vista à tomada de decisão no sentido de 

aprovar a atribuição da Classificação PIM, através da emissão da 

respetiva Declaração de Projeto de Interesse Municipal, bem como 

conceder os benefícios tributários municipais, acima citados, 

correspondentes à obtenção da referida classificação, mediante outorga 

de contrato de concessão entre o Município de Chaves e a entidade 

beneficiária. ------------------------------------------------------ 

III – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------  

Na qualidade de relatora da CTAAF-PIM cumpre-me sugerir que, em 

coerência com o supra exposto e nos termos do relatório de avaliação 

da candidatura, propõe-se seja adotada a seguinte estratégia 

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

1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal, com vista a ser adotada deliberação 

no seguinte sentido: ------------------------------------------------ 

(i) Atribuição da Classificação “PIM” ao projeto de investimento da 
sociedade “A.S. METAIS – FABRICO E LACAGEM, LDA.”, através da emissão 

da respetiva Declaração de Projeto de Interesse Municipal; ---------- 

(ii) Concessão dos benefícios tributários municipais, descriminados 
nas alíneas a) e b) do n.º 9 da fundamentação desta informação, 

mediante a outorga de contrato de concessão entre o Município de Chaves 

e a entidade beneficiária. ------------------------------------------ 

2. Caso haja deliberação nos termos preconizados, que seja adotada 

a seguinte estratégia procedimental: ------------------------------- 

2.1 A dispensa de audiência dos interessados, nos termos da alínea 

f) do n.º 1, do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA); ------------------------------------------------------------- 

2.2 Notificar a sociedade requerente, nos termos do artigo 110.º e 

seguintes do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação, sendo para o efeito comunicado que, conforme n.º 3 

do artigo 10.º do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal, o 

contrato de concessão de benefícios fiscais e taxas municipais, deverá 

ser outorgado no prazo de 180 dias, a contar da data da notificação;  

2.3 Encaminhar o processo para o Gabinete de Notariado e 

Expropriações, para que promova as diligências necessárias à 

formalização do contrato de concessão de benefícios tributários 

outorgados; -------------------------------------------------------- 

2.4 Celebrado o contrato de concessão de benefícios tributários 

outorgados, este deverá ser levado ao conhecimento da Assembleia 

Municipal em vista à fiscalização do cumprimento do presente 

regulamento, na primeira sessão daquele órgão deliberativo. --------- 

Na ausência do Gestor de Projetos PIM, submete-se a presente 

informação/proposta diretamente à consideração do Senhor Presidente.- 

Em Anexo: Relatório de Avaliação de Candidatura n.º 2/2021 da Comissão 

Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos de 

Interesse Municipal e respetivo anexo ------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 12.04.2021 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. --------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram quinze horas e quinze minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


