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Nº12 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 27 de maio de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

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

elaborada e datada de vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e 

um.----------------------------------------------------------------- 

 

 

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) “Concurso de Ideias “Empreender no Alto Tâmega” está de volta na 

sua 3ª edição” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, deu nota que as inscrições abriram no passado dia 17 de maio 

e decorrerão até dia 30 de junho de 2021. --------------------------- 

Este Concurso é uma iniciativa da CIMAT, em parceria com a EHATB - 

Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, e tem como 

finalidade promover ativamente a conceção e implementação de 

iniciativas empreendedoras no Alto Tâmega, que contribuam para o 

desenvolvimento deste território. ----------------------------------- 

Pretende apoiar o desenvolvimento de ideias de negócio, sobretudo 

negócios em fase de arranque, em particular nos setores considerados 

estratégicos para a região, como o Turismo (água, saúde e bem-estar) 

e Agroalimentar/Florestal. ------------------------------------------ 

Apoia ainda as microempresas da região a adaptarem-se aos novos 

desafios decorrentes da situação pandémica provocada pelo COVID-19. - 

Para concorrer basta preencher a ficha de inscrição, onde se deve 

apresentar de forma resumida a ideia de negócio que, posteriormente, 

deve ser enviada para o e-mail empreendedorismo@cimat.pt. ----------- 

Mais informações em www.cimat.pt, no separador “A Região” > “Alto 

Tâmega Empreende”. -------------------------------------------------- 

b) “Planos Bio Saudáveis da Eurocidade Chaves-Verin apresentados na 

FITUR Madrid” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, deu nota que o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial 

(AECT) Eurocidade Chaves-Verin apresentou na Feira Internacional de 

Turismo de Madrid, FITUR 2021, o produto turístico dos Planos Bio 

Saudáveis Portugal-Espanha. Estes planos são uma proposta única que 
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surge da riqueza das águas mineromedicinais deste território e que se 

articula com o itinerário da Rota Termal e das Águas Verín-Chaves-

Vidago. ------------------------------------------------------------ 

Este percurso pela fronteira e pelo património termal do vale do rio 

Tâmega partilhado pelos dois países responde a um novo conceito de 

turismo ligado à água, à natureza, à gastronomia saudável e ao 

desporto. ---------------------------------------------------------- 

Os Planos Bio Saudáveis da Eurocidade Chaves-Verin, AECT, contemplam 

uma proposta de três etapas à volta das nascentes termais e é dirigida 

a todos os turistas que queiram renovar hábitos de vida saudáveis num 

destino seguro e repleto de natureza. ------------------------------- 

Neste território destaca-se a criação do primeiro destino de bem-estar 

transfronteiriço da Europa sob a marca “Eurocidade da Água”. Esta 

posição resulta de uma estratégia conjunta de cooperação público-

privada; e que optou pelo fator saúde, bem-estar e segurança como seus 

maiores expoentes. Hotéis, agências e operadores turísticos do destino 

já incorporam produtos de turismo de fronteira na oferta de alojamento 

e serviços, configurando assim pacotes turísticos conjuntos focados 

na saúde e bem-estar neste destino fronteiriço, onde, graças à mudança 

de horário (UTC + 1), é possível viver experiências 25 horas por dia.- 

c) “Município retoma Atividades Físicas para Seniores” - Sobre este 

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

Município, no âmbito do progressivo desconfinamento decorrente da 

Pandemia COVID-19, retoma a Atividade Física Sénior 2020/2021, no 

próximo mês de junho, com o objetivo de proporcionar ocupação de tempos 

livres, contribuindo assim para uma melhoria do desenvolvimento 

físico, intelectual, afetivo e social dos participantes. ------------ 

Sob o Lema “A Vida Não Pára”, de 01 a 30 de junho, serão retomadas as 

sessões semanais de atividades físicas séniores, que decorrerão de 

segunda a sexta-feira, das 17h30 às 18h30 no Pavilhão Municipal e aos 

sábados, das 15h30 às 17h30, na Piscina Municipal (em dois turnos). - 

As atividades serão desenvolvidas de acordo com as orientações de 

saúde pública pela DGS, e poderão ser interrompidas a qualquer momento 

por motivos de saúde pública. --------------------------------------- 

d) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Município de Chaves 

congratula a Escola de Dança Ent’Artes por ver reconhecido o trabalho 

dos seus alunos a nível internacional, em duas competições realizadas 

entre os dias 14 e 16 - a Final Mundial do Global Dance Open, que 

contou com a presença de 1300 bailarinos de 35 países e o International 

Dance Award. -------------------------------------------------------- 

Na Final Mundial do Global Dance Open, onde em conjunto com outras 

escolas nacionais esta Escola de Dança contribuiu para que Portugal 

obtivesse a classificação mais elevada entre os 35 países, com a 

atribuição de uma medalha de ouro e três de bronze. ----------------- 

No International Dance Award, a escola de Chaves participou com as 

bailarinas flavienses Ana Jorge Silva, Ana Rui Magalhães, Bárbara 

Martins, Camila Gonçalves, Francisca Mesquita, Francisca Santos, Laura 

Almeida, Leonor de Castro, Leonor Gonçalo, Maria Antunes e Núbia Veiga, 

alcançando todas o pódio. ------------------------------------------- 

Foram ainda atribuídos prémios especiais por parceiros. A SóDança 

premiou Leonor Gonçalo ao alcançar a nota mais elevada do escalão 

Preparatory, Núbia Veiga recebeu uma bolsa para 2021/2022 no Barcelona 

Dance Center, às alunas Francisca Mesquita, Laura Almeida e Núbia 

Veiga foi-lhes atribuída a Bolsa Especial Talento e a Ana Rui Magalhães 

a Bolsa Total Excelente, pelo Cooking Dance Festival 2021. ---------- 

e) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Município de Chaves 

congratula o treinador de futebol, Carlos Pires, pela mais recente 
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conquista do Campeonato Francês de Futebol, Ligue 1, ao serviço da 

equipa do Lille Olympique Sporting Club. ---------------------------- 

f) “Concerto “Dias de Trio Jazz"” - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu conhecimento que os espetáculos 

estão de regresso com o programa cultural municipal “Chaves Vive a 

Cultura!”, que apresenta em concerto “Dias de Trio Jazz", no próximo 

dia 29 de maio (sábado), pelas 21h00, no Auditório do Centro Cultural 

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

Com percursos paralelos na cena musical nacional, o trio é composto 

por músicos de Viseu, Miguel Rodrigues na bateria, Joaquim Rodrigues 

no piano e Litos Dias no contrabaixo. Além de temas originais, procuram 

através da cumplicidade, da sonoridade muito característica e de 

arranjos originais, levar ao público interpretações de lendas do jazz 

como "Joe Henderson, Chick Corea, Thad Jones e Richard Rodgers. ----- 

Um espetáculo ao vivo, gratuito, com número limitado de espectadores 

que deverão levantar previamente o bilhete, na Biblioteca Municipal.- 

g) “Edição deste ano do Orçamento Participativo volta a integrar duas 

componentes e afeta 280 mil euros” - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Município, inicia uma 

nova edição do Orçamento Participativo (OP), este ano com a 

incorporação da Componente de propostas de intervenção infraestrutural 

e a afetação de 280 mil euros, distribuídos por dois grupos de 

projetos. ---------------------------------------------------------- 

O OP de Chaves é uma iniciativa da autarquia, que ambiciona aprofundar 

a recolha de contributos dos cidadãos, na discussão e elaboração do 

orçamento público municipal. Através deste projeto, os flavienses 

terão a oportunidade de participar, escolhendo o destino de parte dos 

investimentos públicos. --------------------------------------------- 

Os proponentes podem, assim, apresentar as suas propostas em duas 

componentes: Componente nº 1 - Requalificação Urbanística e Construção 

e/ou Requalificação de Equipamentos Públicos - Propostas até 250.000€; 

Componente nº 2 - Promoção e Dinamização de Projetos de âmbito Cultural 

e Desportivo - Propostas até 30.000€. ------------------------------- 

O período para apresentação de propostas será de 01 de junho a 31 de 

julho. Os cidadãos interessados em participar no OP podem apresentar 

as suas ideias de projeto das seguintes formas: por via eletrónica, 

através do portal op.chaves.pt; envio de formulário para o correio 

eletrónico op@chaves.pt ou por carta dirigida à equipa coordenadora 

do OP Chaves. ------------------------------------------------------- 

Esta é a 7ª edição do OP, onde a população pode apresentar propostas 

e votar nas mesmas, estando aberta à participação de todos os cidadãos 

recenseados no concelho, com idade igual ou superior a 18 anos. Para 

mais informações, os interessados poderão aceder ao portal do OP 

Chaves, em http://op.chaves.pt -------------------------------------- 

Calendário do OP 2021 ----------------------------------------------- 

01 de junho a 31 de julho - Apresentação de Propostas; -------------- 

26 de outubro a 19 de novembro - Votação das Propostas; ------------- 

Até 31 de dezembro - Divulgação dos Resultados. --------------------- 

 

 

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, justificou a sua ausência, à anterior reunião ordinária 

da Câmara Municipal, por motivos profissionais. ---------------------
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-------------------------------------------------------------------- 

A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

falta. ------------------------------------------------------------- 

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

Retomando a sua intervenção, o referido Vereador, associou-se, aos 

votos de congratulação apresentados pelo Senhor Presidente da Câmara, 

no início da presente reunião. -------------------------------------- 

Apresentou uma nota de pesar pelo falecimento do Eng. Alberto Simão 

Branco, que entre outros cargos de relevo, desempenhou funções de 

Vereador no Executivo desta Câmara Municipal. ----------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Presidente da Câmara Municipal, tendo 

em nome do Município de Chaves associado ao voto de pesar pelo 

falecimento do Eng. Alberto Simão Branco, endereçando-se à família as 

devidas condolências. ----------------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 13 de maio de 2021. ---------------------------- 

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

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

Não participou na votação deste assunto, o Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, em virtude 

de não ter estado presente na reunião da Câmara Municipal titulada 

pela ata objeto de aprovação. --------------------------------------- 

 

 

1.2. Aprovação da ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal 

de Chaves, realizada em 20 de maio de 2021. ------------------------- 

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

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

Não participou na votação deste assunto, o Presidente da Câmara, Senhor 

Dr. Nuno Vaz Ribeiro, em virtude de não ter estado presente na reunião 

da Câmara Municipal titulada pela ata objeto de aprovação. ---------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVES – 

ATUALIZAÇÃO. PROPOSTA N.º 57/GAP/2021. ------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando que o Município de Chaves procedeu à elaboração da 

Estratégia Local de Habitação, com o horizonte temporal 2021 – 2026, 

tendo sido definida a partir de um diagnóstico atualizado das carências 

habitacionais das famílias residentes no concelho. ------------------ 

Considerando que a ELH permite o acesso ao Programa 1º Direito – 

Programa de Apoio ao Acesso à Habitação (Decreto-Lei nº 37/2018, de 4 

de junho), inserido na Nova Geração de Políticas Habitacionais, 
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promovido pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, com 

um financiamento situado em 17.089.000,00€, valor que contempla a 

reabilitação, a aquisição com reabilitação e a construção de nova. -- 

Considerando que o Relatório Final da Estratégia Local de Habitação 

(ELH) do Município de Chaves foi aprovado, em sede de reunião do órgão 

executivo municipal, realizada no pretérito dia 29 de abril de 2021.- 

Considerando que, após uma leitura cuidada ao documento aprovado, 

foram introduzidas algumas atualizações de natureza formal que não 

modificam o enquadramento enunciado, nem os pressupostos já aprovados, 

permitindo sustentar e reforçar de forma mais adequada o relatório 

final do documento a submeter ao IHRU. ------------------------------ 

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

Neste pressuposto, e face ao acima descrito, foram efetuadas as 

seguintes atualizações, a saber: ------------------------------------ 

1. Atualização na tabela 10 do documento – Página 44 ------------- 

Tabela 10 – Necessidades de habitacionais --------------------------- 
Conjuntos habitacionais 

sinalizados 

Número de 

habitações 
Propriedade 

Bairros de habitação 

social 
231 163 habitação privada 68 habitação social 

Habitação dispersa pelo 

território 
93 

46 

habitação 

privada 

7 núcleos 

precários 

21 alojamento 

não clássico 

19 habitação 

cedida 

Total 324 

2. Atualização na primeira linha da tabela 13 do documento – Página 

45 ----------------------------------------------------------------- 

Tabela 13 – Distribuição das famílias em situação de carência 

habitacional por freguesia ------------------------------------------ 

Freguesia Nº de famílias sinalizadas 

Santa Maria Maior 230 

Calvão e Soutelinho da Raia 3 

Curalha 1 

Faiões 6 

Outeiro Seco 2 

Paradela 6 

Sanfins 3 

Santa Cruz/ Trindade e Sanjurge 12 

Santo Estêvão 9 

São Pedro de Agostém 10  

Vilas Boas 2 

Vilela do Tâmega 3 

Bustelo 2 

Lama de Arcos 2 

Mairos 1 

Oura 4 

Redondelo 3 

Santo António de Monforte 2 

São Vicente 1 

Travancas e Roriz 2 

Tronco 13 

Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras 1 

Vilarelho da Raia 6 

Vilela Seca 0 

Total 324 

3. Atualização (a sublinhado) – Página 46 ------------------------ 

Outro fator relevante na caraterização das famílias que estão em 

carência habitacional é o seu regime de ocupação habitual. Na sua 

maioria as famílias vivem em habitação própria (65%), mas sem 

capacidade financeira para suportar os custos associados à 

reabilitação das habitações, seguidas das famílias que residem em 
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habitação social (21%) e das famílias que vivem em alojamento não 

clássico ainda que sejam proprietários (6%), em habitação cedida por 

amigos ou familiares (6%) e núcleos precários (2%). De salientar que 

do total dos agregados familiares sinalizados, 6% são constituídas por 

familiares com deficiência. ----------------------------------------- 

4. Atualização nas linhas 1,3,4,5 e 6 da tabela 14 do documento – 

Página 46 ----------------------------------------------------------- 

Tabela 14 – Regime de ocupação das famílias em situação de carência 

habitacional ------------------------------------------------------- 
Regime de ocupação Nº de famílias % 

Habitação própria 209 65% 

Habitação social 68 21% 

Alojamento não clássico 21 6% 

Habitação cedida por amigos e familiares 19 6% 

Núcleo precário 7 2% 

Total 324 100% 

5. Atualização (a sublinhado) – Página 48 ------------------------ 

As carências identificadas por grau urgência são: ------------------- 

1) Insalubridade/Insegurança: a maioria dos agregados identificados 

vivem sem condições mínimas de habitabilidade, ou em habitações em 

estado de degradação avançado. -------------------------------------- 

2) Precariedade: explica-se sobretudo pelas graves vulnerabilidades 

económicas associadas a graus de escolaridade baixos, a uma elevada 

taxa de desemprego prolongado, e famílias em risco de despejo, por 

estarem em habitação cedida, observando-se ainda famílias com 

historial de alcoolismo e violência doméstica. ---------------------- 

3)  Sobrelotação: as situações de sobrelotação ocorrem 

essencialmente junto das famílias alargadas. ------------------------ 

4) Inadequação: condições da habitação incompatíveis com as 

necessidades das famílias, nomeadamente ao nível da existência de 

barreiras arquitetónicas existentes em habitações com agregados 

familiares com pessoas portadoras de deficiência a cargo, ou em 

agregados compostos por idosos. ------------------------------------- 

6. Atualização na tabela 18 do documento – Página 49 -------------- 

Tabela 18 - Principais situações de carência habitacional de acordo 

com os casos sinalizados -------------------------------------------- 
Situação de Carência 

Habitacional 

Regime de ocupação 
Nº de Famílias Nº de Pessoas 

Precariedade 
Cedência de 

habitação 
19 29 

Sobrelotação Proprietário 6 30 

Inadequação Proprietário 3 7 

Insalubridade e 

insegurança 

Habitação social 68 147 

Proprietário 200 634 

Alojamento não 

clássico 
21 83 

Núcleo precário 7 32 

TOTAL 324 962 

7. Atualização na tabela 23 do documento – Página 65 ------------- 

Tabela 23 - Soluções habitacionais a promover ----------------------- 

Alterações na tabela 24 B. do documento – Página 67 ----------------- 

3
2
4
 
F
a
m
í
l
i
a
s
 

Regime de ocupação Nº de 

pessoas 

Solução habitacional Promotor 

7 agregados em núcleos 

precários 
32 

Reabilitação de 7 fogos 

vagos de habitação social 

Câmara 

Municipal 
21 agregados em alojamento 

não clássico 

 

83 

Reabilitação de 5 fogos em 

edifícios municipais  

 

Reabilitação de 16 fogos 

vagos de habitação social 
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68 famílias em habitação 

social 
147 

Reabilitação  

19 famílias em regime de 

cedência 

 

29 

Reabilitação de 8 fogos em 

edifícios municipais  

 

Aquisição e reabilitação: 

10 fogos no centro 

histórico 

 

Construção de 1 fogo em 

terreno municipal 

209 proprietários em 

alojamento clássico 
671 

Reabilitação 

(autopromoção) 

Proprietários 

(beneficiários 

diretos 

8. Atualização na tabela 24 B. do documento – Página 67 ------------- 

B. Aquisição + reabilitação (10 fogos)      

Habitações      

notas #1   #2  

  
Áreas brutas 

(por tipologia) 
Unidades 

Áreas brutas 

Totais por 

tipologia (m²) 

Aquisição 

Edifícios 

existentes €/ m²  

Tipologia m2     1117  

T1 73 1 73 81 571 €  

T2 95 7 665 743 080 €  

T3 117 2 234 261 475 €  

T4 128 0 0 0 €  

T5 150 0 0 0 €  

Total   10  972 

  
1 086 126 €   

   Aquisição + Reab. 1 086 126 €  TOTAL 

 

9. Atualização na tabela 25 do documento – Página 72 ---------------- 

Tabela 25 – Previsão da implementação de soluções habitacionais /ano 

no âmbito do 1º Direito --------------------------------------------- 

 

Solução 
Situação 

habitacional 
2022 2023 2024 2025 

Reabilitação de 91 

fogos de habitação 

social 

68 famílias 

em 

habitação 

social 

T2: 19 

- 

T4: 21 

T2: 3 

T3: 16 

T4: 9 

  

7 agregados 

em núcleos 

precários 

T4: 7    

16 

agregados 

em 

alojamento 

não clássico 

T2: 4 

T3: 4 

T4: 3 

- 

- 

T4: 5 

  

Estimativa (€) 2 396 802 € 1 429 538 €   

Reabilitação de 163 

fogos  

163 

proprietários 

(privados em 

núcleo de 

habitação 

social) 

T2: 17 

T3: 20 

T4: 16 

T2: 22 

T3: 20 

T4: 19 

T2: 19 

T3: 16 

T4: 14 

 

Estimativa (€)  2 173 086 € 2 484 044 € 
1 979 

778 € 
  

Reabilitação de 46 

fogos  

46 

proprietários 

(habitação 

dispersa) 

T0: 2 

T1: 4  

T2: 10 

T3: 7 

T4: 2 

- 

T1: 4 

T2: 10 

T3: 7 

- 

  

Estimativa (€) 2 435 000 € 2 061 000 €   

Reabilitação de 

edifícios municipais 

(13 fogos) 

8 famílias em 

cedência de 

habitação 

T0: 1 

- 

- 

T0: 2 

- 

- 

- 

- 

T1: 5 

- 

- 

- 

 

5 famílias em 

alojamento 

não clássico 

T0: 1 

- 

T2: 2 

T1: 2 

 
  

Estimativa (€) 308 000 € 264 000 € 
365 000 

€ 
 

Aquisição + 

reabilitação (10 

fogos) 

10 famílias 

em cedência 

de 

habitação 

- 

T2:4 

T3: 1 

T1: 1 

T2: 3 

T3:1 

  

Estimativa (€) 555 355 € 530 772 €   

Construção (1 fogo 

de habitação 

social) 

1 família em 

cedência de 

habitação 

T2: 1    

Estimativa (€) 106 626 €    

A + B + C + D + E+F 
Reabilitação + Aquisição c/ reabilitação + 

Construção 

17 089 000 € 

 
TOTAL 
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10. Atualização na tabela 26 do documento – Página 77 --------------- 

Exemplo 2 – Aquisição + reabilitação de 10 fogos -------------------- 

Estimativa 

Total  

Valor de 

referência 

Teto máximo de 

financiamento 

(90% do VRef.) 

Montante financiado 

697 215,60 € 

1 086 126,17 € 774 684,00 € 697 215,60 €  
35% (244 025,46 €) 

Fundo perdido 

65% 

 (453 190,14 €) 

Empréstimo 

bonificado 

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

1. Face ao exposto, em virtude da necessidade urgente de aprovação 

do Relatório Final da Estratégia Local de Habitação e das soluções 

habitacionais a desenvolver ao abrigo do supracitado Programa 1.º 

Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação (Decreto – Lei nº 

37/2018, de 4 de junho), inserido na Nova Geração de Políticas 

Habitacionais, a fim de ser remetido ao Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana (IHRU), aprovo a presente proposta e proponho o 

seu agendamento para a próxima reunião do órgão Executivo Municipal, 

para efeitos de ratificação. ---------------------------------------- 

2. Uma vez que as atualizações constantes na versão final do 

documento se revestem de natureza formal, não existindo alteração 

substantiva no conteúdo da Proposta N.º 40/GAP/2021, tomo a liberdade 

de propor que a Assembleia Municipal aprecie a versão mais atualizada 

do Relatório final. ------------------------------------------------- 

3. Subsequentemente, obtidas as necessárias autorizações 

municipais, a DEAS deverá promover a submissão da versão final do 

Relatório da Estratégia Local de Habitação do Município de Chaves ao 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). ------------- 

Chaves, 24 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

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

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

Em anexo: Proposta de Estratégia Local de Habitação do município de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 24.05.2021. ------------ 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS; - BERNARDINA MARIA EVANGELISTA 

GARCIA PAIS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº. 73/DAG/21. --------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Na sequência de requerimento escrito, com registo de entrada nos 

serviços administrativos desta Autarquia Local n.º 4159, datado do 

pretérito dia 29/03/2021, Bernardina Maria Evangelista Garcia Pais, 

representada pelo mandatário Dr. Flávio Santana Matos,  veio invocar 

a prescrição das faturas em débito referentes ao período compreendido 

entre agosto de 2014 e novembro de 2015,  em virtude da aplicação da 
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Lei n.º 23/96 de 26 de Julho, com as alterações da Lei n.º 10/2013 de 

28 de Janeiro, de acordo com o disposto no art. 1, nºs 1 e 2 e artigo 

10º, n.ºs 1 e 4, do mesmo diploma legal. ---------------------------- 

2. Na sequência do pedido apresentado, pela interessada, a Divisão 

de Ambiente produziu a Informação n.º 191, no dia 6 de abril de 2021, 

e na qual é referido, expressamente, o seguinte: -------------------- 

“Efetivamente a dívida remonta ao período compreendido entre agosto 

de 2014 e novembro de 2015. (…) As faturas referentes aos documentos 

de pagamento acima indicados que ficaram por cobrar encontram-se em 

execução fiscal.” -------------------------------------------------- 

3. Sequencialmente, os serviços responsáveis pelos processos de 

execução fiscal vieram, através de Informação datada do pretérito dia 

9 de abril de 2021, informar o seguinte: ---------------------------- 

“Consultado o programa de execuções fiscais “SGI”, confirma-se a 

existência de processos de execução fiscal em nome da executada supra 

identificada, tendo sido emitidas, para as faturas mencionada na 

informação 191/DA/21, as certidões de dívida abaixo mencionadas e 

conforme se verifica no “print” seguinte: -------------------------- 
N.º Fatura Valor N.º Certidão de dívida 

   

079151021005905 75,23€ 21112 

079150821004759 83,38€ 20421 

079150709000607 850,32€ 20033 

079140800000628 908,73€ 19529 

 

4. De acordo com o print constante da informação, supra, 

identificada, é, ainda, possível retirar as seguintes informações, a 

saber: ------------------------------------------------------------- 

a) A certidão de dívida n.º 21112 foi emitida no dia 11/03/2016; 

b) A certidão de dívida n.º 20421 foi emitida no dia 15/01/2016; 

c) A certidão de dívida n.º 20033 foi emitida no dia 18/12/2015; 

d) A certidão de dívida n.º 19529 foi emitida no dia 06/11/2015. 

5. Assim, tendo como pressuposto o quadro atrás enunciado, cumpre-

me informar, sobre a matéria, o seguinte: -------------------------- 

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

1. A Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterada pelas Leis n.º 12/2008, 

de 26 de Fevereiro e n.º 24/2008, de 2 de Junho, consagrou um conjunto 

de regras a que deve obedecer a prestação de serviços públicos 

essenciais, com vista à proteção do utente. ------------------------ 

2. Ora, os serviços públicos abrangidos pelo retrocitado diploma 

legal são os serviços de fornecimento de água, de fornecimento de 

energia elétrica, de fornecimento de gás natural e gases de petróleo 

liquefeitos canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços 

postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais e serviços 

de gestão de resíduos sólidos urbanos. ----------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 1, do art. 10º, da Lei n.º 23/96, 

de 26 de Julho e ulteriores alterações, a entidade que presta o serviço 

dispõe de um prazo de seis meses para exigir ao utente o pagamento do 

valor constante da respetiva fatura, sob pena de prescrição desse 

direito. ----------------------------------------------------------- 

4. Ou seja, caso se verifique a falta de pagamento voluntário das 

quantias constantes em determinada fatura, a entidade prestadora do 

serviço dispõe de seis meses, para realizar a propositura da respetiva 

ação ou injunção, em vista a ser ressarcida coercivamente do valor em 

dívida. ------------------------------------------------------------ 

5. Uma vez proposta a respetiva ação, em vista à execução coerciva 

dos valores em dívida, e citado o exequente, é interrompida a 

prescrição, como se verá a seguir. --------------------------------- 
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6. De facto, no caso do prestador de serviços se tratar de um 

Município, então a cobrança coerciva dos valores em dívida deverá 

seguir a forma de execução fiscal, cujo procedimento se encontra 

regulado no Código de Procedimento e Processo Tributário, conforme a 

conjugação do art. 155º, do Código de Procedimento Administrativo e 

do art. 10º, do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores 

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

7. Neste caso e porque se trata de tributos administrados por 

autarquias locais são estas as entidades competentes para o respetivo 

processo de execução fiscal, nos termos do n.º 1, do art. 7º, do 

Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro e ulteriores alterações. 

8. Nos termos do disposto no artigo 49º, da Lei Geral Tributária, 

constituem factos interruptivos da prescrição, a citação, a 

reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão 

oficiosa da liquidação do tributo. --------------------------------- 

9. Também sobre esta matéria, o artigo 323º, do Código Civil, 

determina que a prescrição é interrompida pela citação ou notificação 

judicial de qualquer ato que exprima, direta ou indiretamente, a 

intenção de exercer o direito, seja qual for o processo a que o ato 

pertence. ---------------------------------------------------------- 

10. Atenda-se, contudo, que nem o Código do Procedimento e Processo 

Tributário, nem a Lei Geral Tributária, definem regras relativamente 

aos efeitos interrupção da prescrição, pelo que deverão ser aplicadas 

as regras previstas no Código Civil sobre a matéria. ---------------- 

11. Ora, o artigo 326º, do Código Civil, dispõe que a interrupção 

inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente, 

começando a correr novo prazo a partir do ato interruptivo, sem 

prejuízo do disposto nos n.ºs 1 e 3, do artigo 327º, do mesmo Código. 

12. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 327º, do Código 

Civil, sempre que a interrupção resultar de citação, o que, refira-

se, é o caso, o novo prazo de prescrição não começa a correr enquanto 

não passar em julgado a decisão que puser termo ao processo. -------- 

13. Ora, das informações prestadas pelos serviços, e constantes do 

presente processo, poder-se-á extrair o seguinte: ------------------ 
N.º Fatura Valor Data 

Faturação 

N.º Certidão 

Dívida 

Data Certidão 

     

079151021005905 75,23€ 09/10/2015 21112 11/03/2016 

079150821004759 83,38€ 11/08/2015 20421 15/01/2016 

079150709000607 850,32€ 10/07/2015 20033 18/12/2015 

079140800000628 908,73€ 27/08/2014 19529 06/11/2015 

14. Aqui chegados, poder-se-á concluir que relativamente às dívidas 

referentes às faturas n.ºs, respetivamente, 079151021005905, 

079150821004759 e 079150709000607, ainda não se verificou a sua 

prescrição, em face do disposto no n.º 1, do artigo 327º, do Código 

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

15. Isto porque, fazendo fé nas informações dos serviços, os 

respetivos processos de execução fiscal foram instaurados dentro do 

prazo de seis meses previsto no n.º 1, do art. 10º, da Lei n.º 23/96, 

de 26 de Julho e ulteriores alterações. ----------------------------- 

16. Já quanto à dívida titulada pela fatura n.º 079140800000628, e 

considerando que entre a data da dívida e a instauração do respetivo 

processo de execução fiscal decorreram mais de seis meses, a mesma 

dever-se-á considerar prescrita. ----------------------------------- 

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----------------- 

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

órgão executivo municipal, em vista à tomada de deliberação 
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consubstanciada na declaração de prescrição da dívida titulada pela 

fatura n.º 079140800000628, no valor de 908,73€, considerando que 

entre a data da constituição da dívida e a instauração do respetivo 

processo de execução fiscal decorreram mais de seis meses; --------- 

b) Relativamente às dívidas referentes às faturas n.ºs, 

respetivamente, 079151021005905, 079150821004759 e 079150709000607, 

deverá o órgão executivo praticar deliberação consubstanciada na 

intenção de indeferir o pedido da interessada, e traduzido no 

reconhecimento da prescrição das dívidas, uma vez que, conforme se 

constatou no capítulo anterior da presente informação, ainda não se 

verificou a sua prescrição, em face do disposto no n.º 1, do artigo 

327º, do Código Civil; ---------------------------------------------- 

c) No estrito cumprimento do disposto no art. 121º e ss. do CPA, 

deverá o sentido de decisão administrativa proposta na alínea anterior 

ser sujeita a audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o 

prazo de 10 dias para permitir à ora peticionária vir ao procedimento, 

por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão 

entretanto exarado; ------------------------------------------------- 

d) Já quanto ao reconhecimento da prescrição da dívida titulada pela 

fatura n.º 079140800000628, no valor de 908,73€, proposta na alínea 

a), do presente capítulo, deverá a mesma ser levada ao conhecimento 

da peticionária mediante notificação elaborada nos termos do disposto 

no artigo 114º, do CPA; -------------------------------------------- 

e) Por último, caso a presente proposta venha a ser aprovada pelo 

órgão executivo, nos termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma 

ser levada ao conhecimento dos serviços municipais responsáveis pelas 

execuções fiscais, em vista à adoção das diligências necessárias à 

respetiva operacionalização; ---------------------------------------- 

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

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

É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. -------- 

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

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

Chaves, 14 de maio de 2021   --------------------------------------- 

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

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

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

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

DE 14/05/2021 ------------------------------------------------------ 

Atento o teor da presente informação, é de acolher a estratégia nele 

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

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

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

NA AUSÊNCIA DO PRESIDENTE, DE 2021.05.18. --------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. 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 

74/DAG/21. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: -------------- 
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I – Dos Factos ------------------------------------------------------ 

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

administrativos desta Autarquia Local nº 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, alegou que tal isenção, ao abranger apenas os 

feirantes com sede fiscal no Concelho de Chaves, excluindo os restantes 

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. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em 

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 15/04/2021, a qual 

recaiu sobre a Informação/Proposta nº 48/DAG/2021, produzida por estes 

serviços, no dia 29 de março de 2021, veio aquele órgão municipal 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão formulada, de acordo 

com as razões de facto e de direito expostas no referido parecer. --- 

4. Neste contexto, foi concedido à peticionária o prazo de 10 dias 

para vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o assunto, nos termos do disposto no art. 121º e ss do Código do 

Procedimento Administrativo. ---------------------------------------- 

5. A requerente apresentou o requerimento com registo de entrada 

nos serviços administrativos desta autarquia local n.º 6802, datado 

de 11 de maio de 2021, mantendo a posição de que a isenção concedida, 

em exclusivo, aos feirantes com domicilio fiscal em Chaves viola o 

disposto no artigo 65º, do Novo Regime Jurídico da Concorrência (NRJC), 

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

Atividades de Comércio, Serviços e Restauração, e, por aplicação 

subsidiária, o princípio da igualdade constitucionalmente consagrado.  

6. Para o efeito, reitera a tese de que a concessão exclusiva de 

isenção do pagamento de taxas aos feirantes, vendedores ambulantes e 

operadores de mercado municipal que tenham sede fiscal no concelho de 

Chaves, erradica numa descriminação injustificável colocando todos os 

operadores do setor numa situação de desvantagem face aos operadores 

locais, quando a isenção de pagamento de taxas deveria aplicar-se a 

toda a população e não só a um grupo restrito, uma vez que é notório 

que o atual panorama afeta todos os interessados de forma alastrada e 

não apenas os operadores locais. ------------------------------------ 

7. Ora, analisados os argumentos agora tecidos, e em abono da 

verdade se diga, a 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 15 de abril de 2021, 

consubstanciada na intenção de indeferir o pedido formulado pela 

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

8. Com efeito, a requerente reitera os argumentos que já constavam, 

em traços gerais, do requerimento inicial, os quais foram objeto de 

análise na Informação/Proposta nº 48/DAG/2021, produzida por estes 

serviços, no dia 29 de março de 2021. ------------------------------- 

9. Assim, atendendo ao supra exposto, deverá o sentido de decisão 

de indeferimento praticado pelo órgão executivo municipal tornar-se, 

agora, definitivo. -------------------------------------------------- 
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II – Proposta ------------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões acima enunciadas, 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, agora, definitiva, 

substantivada no indeferimento do pedido formulado pela requerente, 

com base nas razões anteriormente enunciadas;------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, 

nos termos do art. 114º do CPA, da decisão que vier a ser proferida 

sobre a matéria ora em apreciação; ---------------------------------- 

c) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr. 

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

É tudo o que tenho a informar sobre este assunto. ------------------- 

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

Chaves, 17 de maio de 2021. ----------------------------------------- 

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

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

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

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

DE 21/05/2021 ------------------------------------------------------ 

Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia 

perfilada no ponto II. À consideração do Senhor Presidente da Câmara, 

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

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

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR PREJUÍZOS PROVOCADOS POR ANIMAIS 

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

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

BARROCAS INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 78/DAG/2021 ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

Costa Gonçalves Barrocas, por danos causados por cães errantes ao 

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

ocorrido no parque de estacionamento do supermercado Minipreço, o 

Gabinete de Saúde Pública e Bem-Estar Animal produziu a 

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

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

2. Neste contexto, foi produzida, por estes serviços, a 

Informação/Proposta n.º 39/DAG/2021, datada do pretérito dia 17 de 

março de 2021, e na qual se concluiu que, no caso individual e 

concreto, não se encontram reunidos os pressupostos de imputação de 

responsabilidade civil a esta autarquia local. --------------------- 

3. Partindo de tal enquadramento, e através de deliberação tomada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião ordinária realizada no 

pretérito dia 2021/04/01, veio aquele órgão municipal manifestar a 

intenção de indeferir a pretensão formulada, de acordo com as razões 

de facto e de direito expostas na referida Informação/Proposta. --- 

4. No estrito cumprimento do disposto no art. 121º e ss do Código 

do Procedimento Administrativo Neste contexto, foi concedido ao 
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peticionário o prazo de 10 dias para vir ao processo, por escrito, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o assunto. ----------------------- 

5. Decorrido o prazo supramencionado, o requerente não apresentou 

qualquer observação ou sugestão, na tentativa legítima de inverter o 

sentido de decisão entretanto manifestado pelo órgão executivo 

municipal.  -------------------------------------------------------- 

6. Assim sendo, deverá tal sentido de decisão tornar-se, agora, 

definitivo. ------------------------------------------------------- 

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

Em coerência com as razões acima enunciadas, tomo a liberdade de 

sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------- 

d) Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

substantivada no indeferimento do pedido formulado pelo requerente, 

com base nas razões expostas na Informação/Proposta nº 39/DAG/2021, 

produzida por estes serviços, no dia 17 de março de 2021; --------- 

e) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do art. 114º do CPA, da decisão que vier a ser proferida 

sobre a matéria ora em apreciação; --------------------------------- 

f) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr. 

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

É tudo o que tenho a informar sobre este assunto. ------------------ 

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

Chaves, 21 de maio de 2021. ---------------------------------------- 

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

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

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

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

DE 21/05/2021 ------------------------------------------------------ 

Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia 

perfilada no ponto II. À consideração do Senhor Presidente da Câmara, 

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

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

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS PARA O ANO 2021 NO ÂMBITO DO 

CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 

1º CICLO E DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – ANO LETIVO 2020/2021. INFORMAÇÃO 

Nº50/DEAS-UE/2021. ------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

Através do ofício nº 15-21/DONRC de 08 de fevereiro de 2021 a Empresa 

Eurest, adjudicatária do fornecimento de refeições, no ano letivo 

2020/2021, vem solicitar a atualização de preços para o ano 2021, ao 

abrigo do disposto no artigo 19º, do caderno de encargos e 

relativamente ao contrato celebrado com o Município de Chaves, no dia 
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04 de setembro de 2020 e referente à prestação de serviços para 

“Fornecimento de refeições, com confeção local e refeições 

transportadas, para os alunos das escolas do 1º ciclo e crianças dos 

Jardins de Infância, da rede pública do concelho de Chaves – ano letivo 

2020/2021”.  -------------------------------------------------------- 

A requerente menciona que, “de acordo com o clausulado do Caderno de 

Encargos, nomeadamente o artigo 19º, Revisão de Preços, pontos 1 e 4, 

que referem:” O preço contratual poderá ser revisto no caso de se 

verificarem alterações na conjuntura económica que o consubstanciem, 

nomeadamente a alteração dos custos da mão-de-obra.” e “A 

fundamentação da alteração do preço deverá ser acompanhada dos 

documentos justificativos, nomeadamente: índices de preços no 

consumidor do Instituto Nacional de Estatística e quadro de 

vencimentos do pessoal e/ou outros”, vimos pelo presente solicitar a 

revisão do preço atualmente praticado, no valor discriminado no 

seguinte quadro: ---------------------------------------------------- 

A proposta contempla um valor de inflação de 2,09% e a atualização 

salarial adotada para o setor, decorrente da atualização do salário 

mínimo nacional e restantes categorias: ----------------------------- 

Item Preço atual Preço Ano 2021 

 

Refeição  
1,75€ 1,80€ 

Nota: Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. --- 

A requerente invoca, ainda, que “de acordo com a nota explicativa de 

decomposição do preço, remetido a V.Exas. no âmbito do concurso, aqui 

fazemos a devida demonstração do cálculo subjacente à proposta 

apresentada”: ------------------------------------------------------ 

1. ----------------------------------------------------------------- 

Encargos com Pessoal 4,44% 

Preço atual Preço ano 2021 

0,82€ 0,856€ 

2. ----------------------------------------------------------------- 

Matéria-prima 2,09% 

Preço atual Preço ano 2021 

0,83€ 0,847€ 

Por forma a fundamentar a referida proposta, a Empresa Eurest anexou 

o Decreto-Lei nº 109-A/2020, de 31 de dezembro e documento do INE – 

Índice de Preços no Consumidor. ------------------------------------- 

II.ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA ---------------------------------------- 

Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 e n.º 2, do artigo 

19, do caderno de encargos “O preço contratual poderá ser revisto no 

caso de se verificarem alterações na conjuntura económica que o 

consubstanciem, nomeadamente a alteração dos custos da mão-de-obra”, 

“Durante o primeiro ano civil, o preço a praticar será o vinculado 

pela entidade adjudicatária na respetiva proposta”; ----------------- 

Considerando que, o n.º 3 e o n.º 4, do referido artigo, menciona, 

ainda, que “a proposta de revisão de preços é da iniciativa da empresa 

adjudicatária e deverá ser comunicada através de requerimento, 

fundamentando a alteração do preço” e “a fundamentação da alteração 

de preço deverá ser acompanhada dos documentos justificativos, 

nomeadamente: índices de preços no consumidor do Instituto Nacional 

de Estatística e quadro de vencimentos do pessoal e/ou outros”; ----- 

Considerando que, o n.º 5, do artigo 19, refere: “a entidade 

adjudicante, após análise do requerimento de revisão de preços, 

reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar a mesma, tendo em 
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consideração a eventual situação de incumprimento, nos termos do 

artigo 13º das cláusulas jurídicas”, deste Caderno de Encargos”; ---- 

Considerando que, de acordo com a nota justificativa do preço 

apresentado pela Empresa EUREST, no Concurso Público Nº1/UCP/2020, no 

valor de 1,75€, a decomposição foi a seguinte: ---------------------- 

Considerando que, o contrato de aquisição de serviços em causa, foi 

celebrado no dia 04 de setembro de 2020, pelo período de 01 de setembro 

de 2020 a 30 de agosto de 2021, com um preço contratual de 225 979,25€, 

acrescido de IVA á taxa legal em vigor; ----------------------------- 

Assim, sobre esta matéria, cumpre informar o seguinte: -------------- 

Considerando que, na demonstração do cálculo apresentada pela 

requerente, e no que respeita à matéria prima alimentar esta contempla 

um valor de inflação de 2,09%, de acordo com a taxa de variação do 

“Índice de Preços no Consumidor, do INE, calculada para o ano 2020, a 

saber: ------------------------------------------------------------- 

Matéria-prima 2,09% 

Preço atual Preço ano 2021 

0,83€ 0,847€ 

Considerando que, o Índice de Preços no Consumidor “mede a evolução 

temporal dos preços de um conjunto de bens e serviços representativos 

da estrutura de despesa de consumo da população residente em Portugal”. 

(notas explicativas/INE) -------------------------------------------- 

Considerando que, a taxa de variação média dos últimos doze meses, 

“compara o índice médio dos últimos doze meses com o dos doze meses 

imediatamente anteriores. No mês de dezembro, corresponde à taxa de 

inflação anual”. (notas explicativas/INE) --------------------------- 

Considerando que, no caso em concreto, a taxa de variação do IPC no 

valor de 2,09%, foi calculada para a classe 01 (Produtos alimentares 

e bebidas não alcoólicas), tendo em conta o índice médio dos doze 

meses do ano de 2020; ----------------------------------------------- 

Considerando que, no caso em concreto, a referida taxa (2,09%), não 

se aplica à matéria prima do preço atual, em virtude de o contrato 

celebrado, entre o Município de Chaves e a Empresa Eurest, só ter dado 

início em setembro de 2020, ou seja, com quatro meses de execução, no 

que respeita ao ano de 2020; ---------------------------------------- 

Considerando que, no passado dia 22 de março de 2021, no âmbito do 

Decreto-Lei n.º 109-A/2020, de 31 de dezembro, que fixa o valor da 

retribuição mínima mensal garantida para 2021, no valor de € 665, com 

efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021, e no sentido de analisar o 

pedido da requerente, foi solicitado, via correio eletrónico, o 

quadro de vencimentos do pessoal indexado à RMMG, uma vez que, apenas 

deve ser considerada a mão-de-obra indexada à remuneração Mínima 

Garantida; --------------------------------------------------------- 

Designação 

Custo da matéria prima alimentar 0,80€ 

Custo da matéria prima não alimentar 0,03€ 

Encargos com Pessoal: salários, subsídio de 

férias e natal, remunerações adicionais, encargos 

sociais e encargos com seguros; 

0,82€ 

Encargos com viaturas 0,07€ 

Encargos com a manutenção e reparação de 

equipamentos 
0,02€ 

Encargos gerais e lucros. 0,01€ 
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Considerando que, no passado dia 19 de abril, a Empresa Eurest, no 

seguimento do pedido efetuado, remeteu, via correio eletrónico, o 

seguinte quadro de pessoal com vencimentos indexados a RMMG: -------- 

Pessoal Vencimentos (€) 

5 665,00 

3 332,50 

4 166,25 

Considerando que, de acordo com o cálculo apresentado de encargos com 

o pessoal, no valor de 4,44%, para 2021 e face ao quadro de pessoal 

remetido, não se vislumbra como foi calculado o referido encargo; 

Encargos com Pessoal 4,44% 

Preço atual Preço ano 2021 

0,82€ 0,856€ 

Considerando que, o Decreto n.º 3-C/2021, de 22 de janeiro, procedeu 

à suspensão das atividades letivas e não letivas e a partir dessa 

data, 22 de janeiro de 2021, até 6 de abril de 2021, a Empresa Eurest 

passou a laborar com 7 trabalhadoras, do seu quadro de pessoal, afetas 

ao IEFP; ------------------------------------------------------------ 

Considerando que, a apreciação do referido pedido de atualização de 

preços para o ano 2021, compete à entidade adjudicante, sendo certo 

que, no caso individual e concreto, o órgão que adjudicou a aquisição 

de serviços para “Fornecimento de refeições, com confeção local e 

refeições transportadas, para os alunos das escolas do 1º ciclo e 

crianças dos Jardins de Infância, da rede pública do concelho de Chaves 

– ano letivo 2020/2021”, foi a Câmara Municipal, competindo, portanto, 

a tal órgão executivo a apreciação e decisão sobre o pedido formulado 

pela requerente. ---------------------------------------------------- 

III – Proposta ------------------------------------------------------ 

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

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

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

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião da 

Câmara Municipal de Chaves, em vista a que tal órgão executivo tome 

deliberação consubstanciada na intenção de indeferir o pedido 

formulado pela requerente, muito concretamente, a atualização do preço 

do contrato celebrado no dia 04/09/2021, tendo como objeto o 

fornecimento de refeições escolares destinadas aos alunos do 1º ciclo 

e da educação pré-escolar, com base nas razões enunciadas no ponto II, 

da presente proposta; ----------------------------------------------- 

b) No cumprimento do disposto no art. 121º e ss. do CPA, deverá tal 

sentido de decisão administrativa acima proposta ser sujeita a 

audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 

dias para permitir à ora peticionária vir ao procedimento, por escrito, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão entretanto 

exarado; ----------------------------------------------------------- 

c) Decorrido o aludido prazo, deverá a interessada ser notificada, 

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

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

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

Chaves, 17 de maio de 2021 ----------------------------------------- 

O Gestor do Contrato, ---------------------------------------------- 

(Lídia Pinto) ------------------------------------------------------ 

Em anexo: Ofício nº 15-21/DONRC de 08 de fevereiro de 2021, da Empresa 

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

DE 2021.05.17. ------------------------------------------------------  

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

sobre a matéria. À consideração Superior. --------------------------- 

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

DE 2021.05.24. ------------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/ Nº264/2021------ 

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 2021.05.17. ------------------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. ---------------------------------------------- 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

19/05/2021 --------–------------------------------------------------ 

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. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/ Nº266/2021------- 

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 2021.05.17. ------------------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. ---------------------------------------------- 

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

19/05/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/ Nº267/2021------- 

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

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

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

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

DE 2021.05.17. ------------------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. ---------------------------------------------- 
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DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

19/05/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº32/2021 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº280 

/2021--------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

DE 2021.05.17. ------------------------------------------------------  

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 

19/05/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

6. TRANSFERÊNCIA DE HABITAÇÃO – PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS 

COMUNIDADES DESFAVORECIDAS, BAIRRO DE CASAS DOS MONTES 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº286/2021-------------------------- 

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

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

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

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

DE 2021.05.18. ------------------------------------------------------  

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 

19/05/2021 --------–------------------------------------------------ 

Visto. Proceda-se em conformidade com o proposto. ------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

7. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº33/2021 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº295 

/2021--------------------------------------------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 6. -------------------------------- 

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

DE 2021.05.19. ------------------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

Social Paula Chaves. ------------------------------------------------ 
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DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

19/05/2021 --------–------------------------------------------------ 

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

 

 

8. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS – SERVIÇO DE INICIAÇÃO 

AO MEIO AQUÁTICO, ATLETISMO, TÉNIS DE MESA, CANOAGEM, CICLISMO E 

ESCALADA, SLIDE E RAPPEL. INFORMAÇÃO Nº 21/DJD/2021. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. No dia 28 de setembro de 2020, foi presente em reunião do executivo 

municipal, a proposta nº 14/2020 da Divisão de Juventude e Desporto, 

consubstanciada no Desenvolvimento das Atividades Desportivas – 

Serviço de Iniciação ao Meio Aquático, Atletismo, Ténis de Mesa, 

Canoagem, Ciclismo e Escalada, Slide e Rappel, a qual veio a merecer 

aprovação por parte do executivo municipal. -------------------------

2. Desde então, tendo em conta a evolução da pandemia do Covid 19 e 

os sucessivos estados de emergência decretados, não foi possível 

proceder à dinamização de tais atividades. --------------------------

3. De acordo com o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais 

do Município de Chaves, compete à Divisão de Juventude e Desporto, de 

uma forma geral, promover e gerir as atividades municipais de índole 

desportiva, dinamizar atividades específicas para a juventude, 

conducentes  à promoção do associativismo jovem e da atividade física. 

4. Como sabemos a atividade física ajuda no combate à obesidade e traz 

enormes benefícios físicos e psicológicos, tais como, fortalecimento 

dos músculos e ossos e melhora a auto-estima da criança. Além destes 

enormes benefícios, promove ainda laços sociais de amizade, partilha 

de sentimentos e ideias e valorização social. -----------------------

5. Neste sentido, o Município de Chaves, pretende no período possível 

de realização, levar a efeito a promoção das atividades então 

previstas, adaptando-as, cumprindo sempre as Normas da DGS para o 

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

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

1. Considerando que na presente data e no seguimento da evolução da 

situação pandémica para a Covid 19, no estado de calamidade decretado 

pelo Governo, é possível, no Concelho de Chaves, a prática de todas 

as modalidades desportivas, bem como todas as atividades desportivas 

ao ar livre; --------------------------------------------------------

2. Considerando que de acordo com a alínea f) do ponto 2 do artigo 23º 

os Municípios dispõem de competências no âmbito dos tempos livres e 

desporto, sendo que por sua vez, de acordo com a alínea u) do artigo 

33º da referida Lei, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra 

de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para 

a promoção da saúde e prevenção das doenças”; -----------------------

3. Considerando que as atividades serão monitorizadas por técnicos já 

contratados através do procedimento de Consulta Prévia nº 20/UCP/2021 

– Aquisição de serviços para o desenvolvimento das atividades 

desportivas do Município de Chaves, na modalidade de avença, de 18 

técnicos licenciados em Educação Física e/ou Desporto ou com 

habilitação técnica exigida pela respetiva Federação para o 

desenvolvimento da respetiva modalidade. ----------------------------
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4. Considerando que o período de realização das atividades será do dia 

7 de junho ao dia 30 de julho de 2021, de acordo com as Normas Internas 

de Funcionamento do serviço de iniciação e adaptação ao meio aquático, 

ao Atletismo, Ténis de Mesa, Canoagem, Ciclismo, Escalada, Slide e 

Rappel, em anexo à presente informação; -----------------------------

5. Considerando que de acordo com as referidas Normas de Funcionamento, 

as atividades serão gratuitas, frequentando, cada aluno, 2 horas 

semanais, em cada atividade; ----------------------------------------

6. Considerando que se mostra necessário combater desistências que 

ponham em causa o acesso de outras crianças; ------------------------

7. Considerando que as inscrições abrirão após a aprovação do projeto 

pelo executivo camarário, sendo que decorrerão no Centro Cultural de 

Chaves. ------------------------------------------------------------ 

III – Da proposta em sentido estrito ------------------------------- 

Face ao exposto e considerando que os projetos apresentados são de 

interesse municipal, propõem-se ao executivo camarário que delibere 

sobre o seguinte: ---------------------------------------------------

a) Aprovação do Projeto “Serviço de iniciação e adaptação ao meio 

aquático ao Atletismo, Ténis de Mesa, Canoagem, Ciclismo, Escalada, 

Slide e Rappel”, de acordo com a fundamentação anteriormente exposta;-

b) Aprovação das Normas Internas de Funcionamento, as quais se anexam 

à presente informação; ----------------------------------------------

c) De acordo com as Normas Internas de Funcionamento, aprovação da 

gratuitidade das atividades, de acordo com a tabela seguinte: ------- 

Serviço de Iniciação e adaptação ao Meio Aquático 

Turnos Horário Idades Valor  
Nº Limite de 

inscrições 

I turno 

segunda-feira e quinta-

feira 

18h00-19h00 

5 aos 9 

anos 
Gratuito 7 alunos 

II turno 
terça-feira e sexta-feira 

18h00-19h00  

5 aos 9 

anos 
Gratuito 7 alunos 

III turno 
quarta-feira 18h00-19h00 

sexta-feira 19h00 – 20h00 

5 aos 9 

anos 
Gratuito 7 alunos 

IV turno 
terça-feira e quinta-

feira 19h00 – 20h00 

10 aos 

15 anos 
Gratuito 7 alunos 

Serviço de Iniciação ao Ténis de Mesa 

I turno 

segunda-feira e quinta-

feira 

18h30-19h30 

6 aos 12 

anos 
Gratuito 20 alunos 

Serviço de Iniciação ao Escalada, Slide e Rappel 

I turno 
terça-feira e sexta-feira 

18h30-19h30 

6 aos 12 

anos 
Gratuito 20 alunos 

Serviço de Iniciação ao Ciclismo e Canoagem 

I turno 
quarta-feira:18h30-19h30 

sábado: 11h00 – 12h00 

6 aos 9 

anos 
Gratuito 20 alunos 

II turno 
quinta-feira:18h30-19h30 

sábado: 10h00 – 11h00 

10 aos 

15 anos 
Gratuito 20 alunos 

Serviço de Iniciação ao Atletismo 

I turno 
terça-feira e sexta-feira 

18h30-19h30 

6 aos 9 

anos 
Gratuito 20 alunos 

II turno 

segunda-feira e quinta-

feira 

18h30-19h30 

10 aos 

15 anos 
Gratuito 

20 alunos 

D) Publicitação: dado que as inscrições são limitadas, deverá ser 

publicitada no site da Câmara Municipal o dia de abertura das 

inscrições, sendo que as vagas serão preenchidas de acordo com a ordem 

de chegada através de preenchimento da ficha de inscrição, em anexo à 

presente informação. ------------------------------------------------ 

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

Chaves, 24 de maio de 2021 ------------------------------------------    

O Chefe de Divisão de Juventude e Desporto ------------------------- 
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(Maciel Duque)------------------------------------------------------ 

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

Serviço de iniciação e adaptação ao meio aquático, atletismo, 

ciclismo, canoagem, ténis de mesa, escalada, slide e rappel --------- 

Normas Internas de Funcionamento ------------------------------------

1. Enquadramento ----------------------------------------------------

Hoje em dia, o sedentarismo e a obesidade infantil é uma realidade 

presente em todo o mundo. O aumento da disponibilidade e diversidade 

das novas tecnologias contribui para o desencorajamento da prática 

desportiva e atividades ao ar livre. Torna-se, portanto, essencial 

contrariar esta tendência e apelar aos hábitos de vida saudável, ao 

bem-estar e à saúde. Assim sendo, a sociedade, cada vez mais, deve ter 

um papel primordial no incentivo à prática de atividade física. -----

Como sabemos a atividade física ajuda no combate à obesidade e traz 

enormes benefícios físicos e psicológicos, tais como, fortalecimento 

dos músculos e ossos e melhora a auto-estima da criança. Além destes 

enormes benefícios, promove ainda laços sociais de amizade, partilha 

de sentimentos e ideias e valorização social. -----------------------

Neste sentido, o Município de Chaves tem promovido diversos projetos 

na área do desporto, de forma a incentivar os jovens a adotar um estilo 

de vida saudável e oferecendo oportunidades de interação social. Com 

estas medidas, o Município dinamiza diferentes áreas do desporto, 

podendo até potencializar talentos. ---------------------------------

De forma a prosseguir tal desiderato, o Município de Chaves pretende 

dar continuidade ao serviço de iniciação e adaptação ao meio aquático, 

iniciado no ano transato, para as crianças e jovens do Concelho Chaves 

e dando um novo impulso à dinâmica desportiva municipal, pretende-se 

dinamizar ainda o serviço de iniciação ao Atletismo, Ténis de Mesa, 

Canoagem, Ciclismo, Escalada, Slide e Rappel. -----------------------

2. Objetivos e benefícios -------------------------------------------

Os principais objetivos e benefícios destes projetos são os seguintes: 

Objetivos: ---------------------------------------------------------

Implementar e divulgar a prática das diferentes modalidades; --------

Criar diferentes turmas, de acordo com o nível de cada criança; -----

Transmitir um conjunto de habilidades, comportamentos e conhecimentos 

das diferentes modalidades; -----------------------------------------

Incentivar ao treino e aperfeiçoamento; -----------------------------

Promover eventos de carácter lúdico e competitivo. ------------------

Benefícios: --------------------------------------------------------

Promover a segurança e confiança, nas várias modalidades; -----------

Reforçar o convívio entre crianças e estimular um sentimento de 

integração; --------------------------------------------------------

Promover a autonomia; -----------------------------------------------

Incentivar a prática desportiva, combatendo o sedentarismo; ---------

Dinamizar as diferentes modalidades na cidade. ----------------------

3. Público-alvo -----------------------------------------------------

Estes projetos destinam-se a crianças do Concelho de Chaves, entre os 

05 e os 15 anos. Haverá um limite de inscrições por cada turno, de 

acordo com o exposto no ponto 4 seguinte. --------------------------- 

4. Inscrições --------------------------------------------------- 
a) As inscrições decorrerão no Centro Cultural de Chaves, a partir 

do dia 1 de junho de 2021, conforme a tabela seguinte e as fichas de 

inscrição em anexo às presentes Normas de Funcionamento. ---------- 

Serviço de Iniciação e adaptação ao Meio Aquático 

Turnos Horário Idades Valor  
Nº Limite de 

inscrições 

I turno 
segunda-feira e quinta-

feira 
5 aos 9 anos Gratuito 7 alunos 
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18h00-19h00 

II turno 
terça-feira e sexta-feira 

18h00-19h00  
5 aos 9 anos Gratuito 7 alunos 

III turno 
quarta-feira 18h00-19h00 

sexta-feira 19h00 – 20h00 
5 aos 9 anos Gratuito 7 alunos 

IV turno 
terça-feira e quinta-feira 

19h00 – 20h00 

10 aos 15 

anos 
Gratuito 7 alunos 

Serviço de Iniciação ao Ténis de Mesa 

I turno 

segunda-feira e quinta-

feira 

18h30-19h30 

6 aos 12 anos Gratuito 20 alunos 

Serviço de Iniciação ao Escalada, Slide e Rappel 

I turno 
terça-feira e sexta-feira 

18h30-19h30 
6 aos 12 anos Gratuito 20 alunos 

Serviço de Iniciação ao Ciclismo e Canoagem 

I turno 
quarta-feira:18h30-19h30 

sábado: 11h00 – 12h00 
6 aos 9 anos Gratuito 20 alunos 

II turno 
quinta-feira:18h30-19h30 

sábado: 10h00 – 11h00 

10 aos 15 

anos 
Gratuito 20 alunos 

Serviço de Iniciação ao Atletismo 

I turno 
terça-feira e sexta-feira 

18h30-19h30 
6 aos 9 anos Gratuito 20 alunos 

II turno 

segunda-feira e quinta-

feira 

18h30-19h30 

10 aos 15 

anos 
Gratuito 

20 lunos 

b) Conforme tabela infra haverá um limite máximo de inscrições em 

cada modalidade/turno, sendo que, em caso de desistência de algum 

aluno, será colmatada a sua saída com o aluno seguinte em lista de 

espera. -----------------------------------------------------------

c) A falta de assiduidade por mais de 3 aulas, consecutivas, sem 

justificação, levará ao cancelamento da inscrição do aluno, sendo o 

mesmo substituído por o aluno seguinte em lista de espera. --------

5. Identificação dos alunos nas atividades ------------------------

Cada aluno será possuidor de um cartão do Município de Chaves o qual 

o identificará na entrada das referidas atividades. ---------------

6. Datas ----------------------------------------------------------

Os projetos das várias modalidades serão desenvolvidos do dia 07 de 

junho ao dia 31 de julho de 2021, de acordo com o quadro sinóptico 

do ponto 4) anterior. ---------------------------------------------

7. Seguro desportivo ----------------------------------------------

A Câmara Municipal proporcionará a todas os participantes devidamente 

inscritos um Seguro Desportivo. -----------------------------------

8. Implementação do projeto ---------------------------------------

A implementação dos projetos será de acordo com a tabela seguinte: 

Atividade 

31 maio a 6 de 

junho 7 junho a 31 julho 

Divulgação   

Aulas (Relatório de avaliação)   

9. Avaliação do projeto ------------------------------------------ 

No final do período de aulas será emitido um relatório de avaliação, 

no sentido de melhorar os conteúdos e progressões pedagógicas. De 

forma a monitorizar o sucesso do projeto são propostos os seguintes 

indicadores de performance para serem avaliados: --------------------

Indicador 1: presença de mais de 80% dos inscritos em todas as aulas 

[Objetivo > 80%]; ---------------------------------------------------

Indicador 2: domínio das componentes básicas de cada modalidade; 

[Objetivo > 80% da turma assídua]; ----------------------------------

Indicador 3: conhecimento e domínio da modalidade; [Objetivo > 80% da 

turma assídua]; -----------------------------------------------------

10. Material Necessário ---------------------------------------------

Para desenvolver a atividade com segurança e proporcionar aulas mais 

dinâmicas e motivadoras, será utilizado o material já adquirido, de 
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acordo com cada modalidade, pertencente ao Município. Será ainda 

utilizado, equipamento para identificação dos técnicos que 

monitorizarão as atividades. ----------------------------------------

11. Casos Omissos ---------------------------------------------------

A resolução de qualquer dúvida ou casos omissos das presentes normas 

internas de funcionamento do serviço de Iniciação e adaptação ao meio 

aquático, atletismo, ciclismo, canoagem, ténis de mesa, escalada, 

slide e rappel, compete ao presidente da Câmara Municipal ou a quem 

este delegar. ------------------------------------------------------- 

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

(Dr. Francisco Melo)------------------------------------------------- 

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

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

DE 2021.05.24. ------------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADES DESPORTIVAS E 

CULTURAIS. PROPOSTA N.º 56/GAPV/2021. ------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando as solicitações de apoio financeiro, para o ano de 2021, 

efetuadas ao Município, pelas entidades sedeadas no concelho de 

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

ASSOCIAÇÃO do MOVIMENTO AMJF JOVEM FLAVIENSE, NIF 516 428 187, sedeada  

na Travessa da Calçada, 14 em Valdanta, concelho de Chaves, solicita 

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

2021; -------------------------------------------------------------- 

CLUBE MOTARD de CHAVES, NIF 505 868 296, com sede na Rua D. Jerónimo 

de Ataíde, 96 em Campo de Cima, Escola Primária do Campo de Cima, 

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

de Atividades para o ano de 2021; ----------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO BANDA MUSICAL de VILA VERDE da RAIA, NIF 502 510 420, com 

sede na freguesia de Vila Verde da Raia, concelho de Chaves, solicita 

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

2021; -------------------------------------------------------------- 

Considerando que os apoios financeiros solicitados têm em vista a 

concretização de atividades e ações geradoras de dinâmicas benéficas 

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

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

Considerando que estas associações são promotoras de atividades 

culturais, desportivas, recreativas e de convívio social, atuando 

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

imprimindo hábitos e motivações para a prática desportiva continuada;  

Considerando que as associações suprarreferidas assumiram compromissos 

financeiros e logísticos, em momento anterior ao surgimento do 

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

acordo com o seu planeamento anual; --------------------------------- 
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Considerando que os apoios às entidades em referência se enquadram no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

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

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

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

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

Considerando, que no uso das competências determinadas pelo disposto 

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

setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

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

Considerando que o contrato programa de desenvolvimento desportivo, a 

celebrar com as associações, está excluído do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 

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

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

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

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

o Chefe de Divisão de Juventude e Desporto, Maciel Duque, competindo-

lhe em traços gerais, acompanhar permanentemente a boa execução do 

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

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

Atendendo às razões expostas, submeto à aprovação do executivo 

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

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

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

b) Caso a presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

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

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

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

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

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

c) Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à 

Divisão de Administração Geral para ulterior operacionalização; ----- 

d) A presente proposta tem cobertura orçamental através das rubricas 

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

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

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

Chaves, 24 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

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

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

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

                  Anexo à Proposta Nº 56/GAP/2021 

Entidades 
Apoio 

 Financeiro 

Classificação  

Económica 

 

Finalidade 

 

 

Associação da Banda Musical 

de Vila Verde da Raia 

 

7.500,00 

  

 

08.07.01.99 

 

Aquisição de Instrumentos 

Musicais 

 

Associação do Movimento AMJF 

Jovem Flaviense 

 

22.500,00 

  

Plano de Atividades 

 

Clube Motard de Chaves 

 

22.500,00 

  

Plano de Atividades 

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

MINUTA ------------------------------------------------------------- 

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ----------------------- 

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

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

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

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

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

de … de ……… de 2021; ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

Considerando que, por deliberação camarária, de …/…/2021, foi aprovada 

a Proposta nº 56/GAP/2021, consubstanciada na comparticipação 

financeira a Associações/Entidades de caráter cultural, sedeadas no 

Concelho de Chaves, referente ao ano económico de 2021; ------------- 

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

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

associativismo desportivo e com o regime dos contratos-programa de 

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

de outubro e ulteriores alterações, em conjugação com o disposto na 

alínea f), do nº2, do art. 23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, 

ambos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,  é celebrado 

o presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, o qual se 

rege de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes: -------------- 

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

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

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira – 

Apoio ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Cultural, que o …………………., apresentou e este 

Município, referente ao ano 2021, na prática de atividades desportivas 

e recreativas, cujo ………………………. se anexa a este contrato-programa. --- 

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

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

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2021. -------------------- 

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

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

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

Município de Chaves a _____________________________, é de _______ € 

(______________euros), nos termos do Programa de Atividades, à data, 

apresentado. ------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organizada por centro de custos que evidenciam os gastos e rendimentos 

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

Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 
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(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

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

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

oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

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

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

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

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

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

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

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

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

designado como gestor do contrato, _______________, por deliberação 

de _________, com a função de proceder ao seu acompanhamento e 

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

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

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

O presente contrato produz efeitos no ano de 2021. ------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

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

USO DE PODERES DELEGADOS, NUNO VAZ. --------------------------------- 
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Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 7. -– 

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

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

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

 

 

3.2. 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 8. -– 

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

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

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

 

 

3.3. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR E DE ANEXO – AVENIDA RAÚL SALVADOR – OURA - JOSÉ JOAQUIM 

XAVIER SABROSO – PROCESSO Nº 990/19 – INFORMAÇÃO Nº 840/SCOU/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª 

ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.05.07. --------------- 

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 2752/19, referente ao processo n.º 

990/19, o Sr.º José Joaquim Xavier Sabroso, na qualidade de 

proprietário, solicita, um pedido de aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização das obras 

de ampliação1 de uma habitação unifamiliar, com alvará de licença n.º 

162/79 e da construção2 de anexos, sito, na Av.ª Raul Salvador - Oura, 

freguesia de Oura no concelho de Chaves. --------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano, tem a área total 2.054,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 842 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 798/20000818, da freguesia de Oura. --------------- 

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

2.1- Alvará de Licença n.º 162/79, para “construção de um prédio de 

habitação, de r/chão e andar, com a área de 218,40 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). ------------------------ 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

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

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro, por se reportar à legalização 

das obras de ampliação e construção de habitação e anexo. ----------- 

                                                           
1 «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; --------------------------------------------------------- 
2 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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     4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

     4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 60 B, o prédio urbano está inserido em dois espaços distintos: 

espaço de classe 5 – espaços culturais e naturais – categoria 5.2 – 

espaços de uso diversificado e em espaço de classe 4, espaços agrícolas 

e florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais e na subcategoria 

4.3.A – espaços Agroflorestais comuns. ----------------------------- 

4.2.2- Por outro lado, sobre o prédio impendem servidões e restrições 

de utilidade pública advenientes da sua localização, designadamente: 

4.2.2.1 – Restrição relativa à classificação do solo, que possui mais 

aptidões para a atividade agrícola – solo inserido em Reserva Agrícola 

Nacional, regime aprovado pelo Decreto-Lei 199/2015 de 16/09; ------- 

4.2.2.2- Por outro lado, sobre o prédio impende uma servidão 

administrativa adveniente da sua localização, na zona do perímetro de 

proteção da concessão hidromineral de Vidago, fixado pela Portaria n.º 

221/2000, de 15 de abril. ------------------------------------------- 

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 ampliação de uma 

habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de 

construção de 253,50 m2 e de um anexo com a área de 61,00 m2. ------- 

5.2- A habitação unifamiliar, 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 53, do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ---------------- 

5.3 – A edificação secundária, destinada a anexo de apoio é uma obra 

levada a efeito sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio. ------------------------------------------------------------ 

5.4- De acordo com o referido nos anteriores pontos 4.2.2.1 e 4.2.2.2, 

a habitação unifamiliar, insere-se, em área de Reserva Agrícola 

Nacional e na zona de proteção da concessão hidromineral de Vidago, 

estando por isso, a operação urbanística, sujeita a parecer 

vinculativo das entidades: ERRAN (Entidade Regional da Reserva 

Agrícola do Norte) e da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

5.5- O anexo de apoio, o qual, não possui autonomia desligado da 

edificação principal, insere-se na zona de proteção da concessão 

hidromineral de Vidago, estando por este facto, sujeito a parecer 

vinculativo da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). ---------- 

5.6- O requerente apresenta parecer favorável, datado de 06/03/2020 

da Direção Regional Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), face á 

utilização de solos inseridos em RAN, no caso concreto em apreciação, 

                                                           
3 Artigo 5º – Preexistências ---------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as atividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos ou 

quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em vigor 

do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das 

seguintes condições: ------------------------------------------------ 

a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

termos da lei; ------------------------------------------------------ 

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 

competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 

respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 

ou sido revogadas ou apreendidas. ----------------------------------- 
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a operação urbanística enquadra-se no disposto na alínea n), do n.º 

1, do art.º 224, do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31/3, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16/9. ---------------- 

5.7- Relativamente, à servidão administrativa adveniente da sua 

localização, na zona do perímetro de proteção da concessão 

hidromineral de Vidago é apresentado parecer favorável condicionado, 

datado de 17/02/2020, da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

5.8 – Para além das restrições/servidões que impendem sobre a parcela 

de terreno, as edificações estão inseridas em de classe 5 – espaços 

culturais e naturais – categoria 5.2 – espaços de uso diversificado, 

pelo que segue a disciplina prevista no artigo 41.º do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves. ---------------------------------- 

5.9- Nesta categoria de espaço – espaços de uso diversificado, de 

acordo com o previsto na alínea b), do n.º2, do artigo 41.º, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, as parcelas que 

vierem a ser dotadas de capacidade construtiva, para uma finalidade 

preexistente, será aplicado o índice de construção da categoria 1.3 – 

Outros Aglomerados, ou seja, o valor de 0,80 m2/m2, aplicado á área da 

parcela. ----------------------------------------------------------- 

5.10- O Conjunto edificado, na parcela de terreno, respeita o índice 

de construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 0,80 

m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido 

em espaço urbano x índice de construção) = 800,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 

640,00 m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão 

preconiza uma área bruta de construção de 314,50 m2, o que implica, um 

índice de construção de 0,39 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção 

do local). ---------------------------------------------------------- 

5.11- A habitação unifamiliar e anexo, com a área bruta de construção 

de 314,50 m2, que se pretende legalizar as obras de ampliação e 

construção, 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. ------------------------------------------------------ 

5.12- 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). 

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

                                                           
4 Artigo 22.º - Utilização de áreas da RAN para outros fins. --------  

1 — As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem 

verificar-se quando não exista alternativa viável fora das terras ou 

solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, 

ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras e solos 

classificados como de menor aptidão, e quando estejam em causa: -----  

n) Obras de reconstrução e ampliação de construções já existentes, 

desde que estas já se destinassem e continuem a destinar-se a habitação 

própria; ----------------------------------------------------------- 
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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 40,01 euros. -------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

153,25 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 193,26 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 habitação unifamiliar, onde se pretende levar 

a efeito, obras de ampliação, é uma preexistência, pelo facto de estar 

devidamente licenciada, em conformidade com o disposto na alínea b), 

do n.º 1, do art.º 5, do Regulamento do Plano Diretor Municipal. --- 

8.2- Considerando, que as obras de ampliação que o edifício sofreu, 

sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e que o 

requerente pretende agora legalizar, foram devidamente autorizadas, 

pelas entidades com jurisdição sob o local, as quais, se encontram 

identificadas no anterior ponto 4.2.2. ------------------------------  

8.3- A edificação é servida por arruamento público, pavimentado a 

cubos de granito, possui ligação á rede pública de água e esgotos. -- 

  8.4- Considerando, que as obras de ampliação e construção, a legalizar, 

cumprem a disciplina prevista, no artigo 41.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. 

8.5- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, na habitação unifamiliar e anexo, objeto de pedido de 

legalização das obras de ampliação e construção, o título a emitir, 

será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto no n.º3, 

do artigo 73.º-C, do RMUE. ----------------------------------------- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando, que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------  

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

     c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação e construção da “habitação 

unifamiliar e 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 ------------------------------------------------------------- 
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CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

Habitação unifamiliar – com aumento de área de 35,10 m2 --------------------- 

Anexo - com a área de 61,00 m2 ------------------------------------------------------------ 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------- 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,14 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 1 0,20 0,20   

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

 - Betão  0 0,20 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,18 0,00   

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

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,17 0,00   

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

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE ESGOTOS   1 0,34 0,34   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 0,36 0,36   

       

C - custo das obras existentes na via pública   1,14      

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   35,1 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 = 40,01   € 

 

 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    

b) 

De 251 m2 a 500 m2 
1 

89,20 

€ 
89,20 € 

          

n.º11 Anexo de apoio 
61,00 m 2 1,05 € 64,05 € 

  TOTAL      

     

153,25 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 40,01 € + 153,25 € = 193,26 € ------ 

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

Chaves, 07 de maio de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.05.14: -------------------------------------------------------- 

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, SR. ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 2021.05.18: --------------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR – QUINTA DA FELICIANA – SANTA MARIA MAIOR – RICARDO MIGUEL 

FREITAS MACÁRIO CALVÃO SILVA – PROCESSO Nº 63/21 – INFORMAÇÃO Nº 

850/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

2021.05.10. -------------------------------------------------------- 

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 845/21, referente ao processo n.º 

63/21, o Sr.º Ricardo Miguel Freitas Macário Calvão Silva, na qualidade 

de herdeiro e cabeça de casal da herança do Sr.º José Antero Calvão 

Silva, representado neste ato pela sua procuradora, Sr.ª Carina 

Pereira, apresenta elementos, relativos a um pedido, com vista à 

aprovação de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, 

na legalização das de ampliação5 de uma habitação unifamiliar com 

licença de construção inicial n.º 246/84 e da construção6 de anexo. 

Pretende ainda, levar a efeito obras de alteração no edificado, sito, 

na Quinta da Feliciana, 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 462,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 970 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 4053/20200207, da freguesia de Santa Maria Maior. --------- 

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

2.1- Licença de obras n.º 246/84, para “ampliação e recuperação da sua 

moradia com mais 101,00 m2.” ---------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Extrato das plantas de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra; ---------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ---------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

                                                           
5 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
6 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Comprovativo de inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ---------------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Calendarização da obra; ------------------------------------------- 

- Estimativa Orçamental; -------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:250; -------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1:200; -------------------------- 

- Planta de implantação - Pormenor à escala de 1: 2.000; ------------ 

- Plantas à escala de 1:100;    -------------------------------------  

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Corte transversal e longitudinal à escala de 1:100; --------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; --------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Levantamento fotográfico; ----------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades; - 

- Termo de responsabilidade de isenção do projeto de estabilidade; -- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; -- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de isenção do projeto acústico; --------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Projeto de instalação de gás; ------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- ITED; ------------------------------------------------------------- 

- Ficha Eletrotécnica; ---------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

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

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro, por se reportar à legalização 

das obras de ampliação de uma habitação 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, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ----- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de ampliação de uma 

habitação unifamiliar, o qual, designa de “corpo da direita” e da 

construção de um anexo. O conjunto edificado, desenvolve-se em dois 

corpos, um licenciado ao abrigo da lic.ª 246/84 (corpo da esquerda) e 

outro (corpo da direita) que embora de construção antiga, foi objeto 

de obras de ampliação que pretende legalizar. Estamos assim perante 

dois edifícios de habitação unifamiliar geminados, no qual, se 

pretende a reabilitação da cobertura e das paredes exteriores no “corpo 
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da esquerda” e alteração da funcionalidade do espaço interior e 

abertura de vãos no “corpo da direita”. ----------------------------- 

  5.2 – O conjunto edificado, com a área bruta de construção de 369,60 

m2, que se pretende legalizar as obras de construção e promover a sua 

reabilitação, não consubstancia, a dispensa de apresentação dos 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido de legalização no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, ficando deste modo, dispensado da vistoria prévia 

prevista para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------  

5.3- Poderá, no entanto ser realizada, posteriormente, uma vistoria 

ao imóvel e antes, da emissão do alvará de autorização de utilização 

do imóvel, ou seja, depois de a requerente ter levado a efeito, as 

obras de correção e /ou adaptações propostas no presente projeto de 

legalização e caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de 

legalização das obras levadas a efeito sem controlo prévio, por parte 

da administração. --------------------------------------------------- 

5.4- O imóvel (corpo da direita), que se pretende legalizar as obras 

de ampliação, é uma preexistência, pelo facto de se tratar, de um 

edifício que á data da construção não carecia de qualquer licença, em 

conformidade com o disposto na alínea a), do n.º 1, do art.º 57, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal. Relativamente ao imóvel (corpo 

da esquerda), onde se pretende a reabilitação da cobertura e das 

paredes exteriores é também considerado uma preexistência, pelo facto 

de estar, devidamente licenciado, em conformidade com o disposto na 

alínea b), do n.º 1, do art.º 5, do referido diploma legal. --------- 

5.5- O Conjunto edificado, na parcela de terreno, respeita o índice 

de construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 1,20 

m2/m2 aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido 

em espaço urbano x índice de construção) = 462,00 m2 x 1,20 m2/m2 = 

554,40 m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão 

preconiza uma área bruta de construção de 369,60 m2, o que implica, um 

índice de construção de 0,80 m2/m2 < 1,20 m2/m2 (índice de construção 

do local). ---------------------------------------------------------- 

5.6- As edificações destinam-se habitação unifamiliar, o que se 

enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem 

já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

                                                           
7 Artigo 5º – Preexistências ---------------------------------------- 

1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se  ------------

preexistências as atividades, explorações, instalações, edificações, 

equipamentos ou quaisquer atos que, executados ou em curso à data de 

entrada em vigor do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento 

qualquer das seguintes condições: ---------------------------------- 

a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

termos da lei; ----------------------------------------------------- 

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 

competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 

respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 

ou sido revogadas ou apreendidas. ----------------------------------- 
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5.7-Face ao uso previsto para os imóveis (habitação unifamiliar) e à 

área bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado 

na alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, 

uma vez que tem área em logradouro, para 2 lugares de estacionamento 

automóvel. --------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

   6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto e dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados. ------ 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 63,18 euros. -------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

218,20 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 281,38 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que as obras propostas visam conferir 

ao conjunto edificado, melhorias estéticas, funcionais e de isolamento 

térmico. -----------------------------------------------------------  

8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, na edificação principal e anexo, cumprem as 

disposições previstas no artigos18.º e na subalínea i), da alínea a1, 

do n.º 2, do artigo 19.º, Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. --------------------- 

8.3 – O edifício destinado a “habitação”, é servido por arruamento 

público pavimentado a cubos de granito e possui ligação á rede pública 

de água e esgotos. -------------------------------------------------- 

8.4- O uso pretendido, para “habitação”, respeita o disposto na alínea 

a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados 

para a utilização e ocupação do solo de tipo predominantemente 

residencial, terciária ou mista. ------------------------------------ 

8.5- O edifício de habitação unifamiliar geminado, com dois fogos, de 

acordo com o projeto apresentado, pode ser sujeito ao regime de 

propriedade horizontal, com a constituição de duas frações autónomas. 

8.6- Constatando-se, que há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação no conjunto edificado, objeto de pedido de 

legalização das obras de construção, levadas a efeito, sem os 

necessários atos administrativos de controlo prévio e que é 

apresentada, uma calendarização de trabalhos, necessários, para levar 

a efeito, as obras, que visam dotar os imóveis, de condições de 

salubridade, para o uso pretendido- “habitação unifamiliar”. -------- 

8.7- Assim, pelo facto de haver, obras de correção a serem levadas a 

efeito, o titulo a emitir será o alvará de licença especial de 

legalização, conforme previsto no n.º4, do artigo 73.º-C, do RMUE. --

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 
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   9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A, do RJUE e 

artigo 73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir, o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a 

que se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais, que permitem o licenciamento das mesmas. ---------

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação de um edifício de “habitação 

unifamiliar geminado” e de um “anexo”, e face as obras de correção a 

levar a efeito, deverá o interessado, no prazo máximo de 90 dias, 

apresentar nestes serviços os elementos constantes do n.º 1, do art.º 

3, da Portaria 216-E/2008, de 3 de março, para que se possa emitir o 

respetivo o alvará de licença especial de legalização, designadamente: 

- Apólice de seguro de construção; ----------------------------------

- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro; ------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; -------------------------------------------------------------

- Livro de obra, com menção do termo de abertura; -------------------

- Plano de segurança e saúde; ---------------------------------------

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 --------------

Áreas (m2): ---------------------------------------------------------

- Habitação, com aumento de área de 63,00 m2; -----------------------

- Anexo de apoio, com 18,00 m2; -------------------------------------

QUADRO I ------------------------------------------------------------

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------- 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE 

VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,14 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 1 0,20 0,20   

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

 - Betão  0 0,20 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,18 0,00   

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

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

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

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE 

ESGOTOS   1 0,34 0,34   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,36 0,00   
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C - custo das obras existentes na via pública   0,78      

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   81 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 = 63,18   € 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
66,95 € 

n.º 2 Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo       

a)  Até 250 m2 1 78,05 € 78,05 € 

b)  De 251 m2 a 500 m2 0 89,20 € 0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,45 

€ 
0,00 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 6 12,20 € 73,20 € 

  TOTAL      218,20 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………∑ 63,18 € + 218,20 € = 281,38 € ------- 

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

Chaves, 10 de maio de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira ------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.05.12: -------------------------------------------------------- 

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 VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.05.13: --------------------------------- 

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. PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DESTINADO 

AO ARMAZENAMENTO – PARQUE DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS DE CHAVES – 

OUTEIRO SECO – STELLEP – PRODUÇÃO DE PELLETES, S.A. – PROCESSO Nº 

219/21 – INFORMAÇÃO Nº 861/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA – DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL 

FERREIRA, DATADA DE 2021.05.11. ------------------------------------- 

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 985/21, referente ao processo n.º 

219/21, a firma, Stellep – Produção de Pellets, S.A, apresenta 

elementos, relativos a um pedido de licenciamento, com vista à 
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aprovação de uma operação urbanística de edificação – consubstanciada 

em obras de construção8 de um armazém, sito, na unidade operativa 6 - 

Área de ampliação do Parque de Atividades de Chaves, 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 rústico, tem a área total de 13.155,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 4963 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 3776/20100126, da freguesia de Outeiro Seco. 

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

2.1- Não foram encontrados antecedentes do presente processo. ------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

 3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no anexo I, 

ponto I, n.º15 do ponto III da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio; ---------------  

-Planta de localização à escala 1:25.000; ---------------------------

-Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ----------- 

-Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano Diretor 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Ficha de áreas/Quadro de medição; --------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e pelo coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das 

normas legais e regulamentares aplicáveis; --------------------------  

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital; ---------------------------------------------------- 

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil do 

técnico; --------------------------------------------------------- 

-Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ----------------------------------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Perspetivas; ------------------------------------------------------ 

- Levantamento topográfico à escala de 1: 500; ---------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 500; -------------------------

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 250; ----------------- 

- Plantas à escala de 1:100, contendo as dimensões, 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; ------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

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

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal, no disposto 

na alínea c), do n.º 2, art.º4, do Dec.-Lei555/99 alterado pelo Dec.- 

Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro (doravante RJUE), por se tratar de 

obras de construção em área não abrangida por operação de loteamento, 

estando deste modo sujeita a licença administrativa. ---------------- 

4.2 Nos instrumentos de Gestão Territorial -------------------------- 

                                                           
8 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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4.2.1. 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. --- 

4.2 – Na unidade operativa 6 – área de ampliação do parque de 

atividades de Chaves ------------------------------------------------ 

4.2.1- Indicadores e Parâmetros Urbanístico, constantes do anexo 5 do 

Regulamento do PDM: ------------------------------------------------- 

- Área de implantação máxima é de 65%;    --------------------------- 

- Cércea máxima das edificações é de 12 metros; --------------------- 

- O índice de construção máximo é de 0,8m2/ m2; --------------------- 

- Área de impermeabilização máxima é de 70%; ------------------------ 

- Número de pisos máximo acima da cota de soleira é de 3; ----------- 

- Utilização prevista =serviços, armazenamento e/ou industriais; ---- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente propõe, para a parcela de terreno, os seguintes 

parâmetros urbanísticos: -------------------------------------------- 

- Área do lote = 13.155,00 m2; -------------------------------------- 

- Área de implantação = 4.859,36 m2; -------------------------------- 

- Cércea = 11,03 m -------------------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 4.859,36 m2; --------------------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 1 ----------------------------------- 

- Utilização prevista = armazém; ------------------------------------ 

- Volume máximo = 8.000,00 m3; -------------------------------------- 

5.2- 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, ou seja: 

5.2.1- A parcela confronta numa extensão mínima de 20 metros com a 

estrada que delimita o espaço; ------------------------------------- 

5.2.2- 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 menor sobreposto á 

berma da referida via; ------------------------------------------

5.2.3- 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; -----------------------------------------------

5.2.4- Tem como alinhamento da fachada virada á via com que confronta 

a parcela o afastamento estabelecido para o local, o qual não é 

inferior a 30 m; ----------------------------------------------------       

5.2.5- Tem um afastamento mínimo de 5 metros às extremas da parcela; 

5.3 - 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 52 lugares de estacionamento 

automóvel, o qual, é superior ao valor mínimo, previstos naquela norma 

regulamentar. ------------------------------------------------------ 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto, cujos 

teores se mostram adequados. ---------------------------------------- 

7 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

7.1- Considerando, que a proposta feita pelo requerente, cumpre os 

parâmetros urbanísticos, vertidos na unidade operativa 6 – área de 

ampliação do parque de atividades de Chaves, os quais, estão 
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estabelecidos 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. ---------------- 

7.2- Considerando de acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, que dispõe o interessado, do 

prazo de seis meses para apresentar projetos de especialidades, 

podendo este prazo ser prorrogado por uma só vez, e por período não 

superior a 3 meses, mediante requerimento fundamentado apresentado 

antes do respetivo termo. -------------------------------------------  

7.3- Findo o prazo referido no parágrafo anterior, e caso não sejam 

apresentados os projetos de especialidades, implica a suspensão do 

processo de licenciamento pelo período máximo de seis meses, findo o 

qual é declarada a caducidade após audiência previa do interessado; - 

8 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se superiormente, 

adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------------------ 

8.1.1- A aprovação do projeto de arquitetura, apresentado sob os 

requerimentos n.º 660/21 e 985/21. ---------------------------------- 

8.1.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente, na próxima 

reunião do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. 

8.2- Caso a Câmara delibere, favoravelmente, o pedido de aprovação do 

projeto de arquitetura do “armazém”: -------------------------------- 

8.2.1- De acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações, dispõe o interessado do prazo de 

seis meses para apresentar projetos de especialidades conforme 

estabelecido no n.º 16, da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ----------------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais; --------------------------------------- 

- Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica; ------- 

- Projeto de instalação de gás ou declaração de isenção; ----------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos; --------------------- 

- Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações; -------- 

- Estudo de comportamento térmico; --------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------ 

- Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; -------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ---------------------------------- 

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

Chaves, 11 de maio de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.05.13: -------------------------------------------------------- 

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 VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.05.13: --------------------------------- 

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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3.6. EXPOSIÇÃO NO ÂMBITO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA RELATIVA À CADUCIDADE DE 

PROJETO DE ARQUITETURA – AVENIDA NUNO ÁLVARES – SANTA MARIA MAIOR – 

CONSTRUÇÕES DAVID CALHEIROS GOMES, LDA – PROCESSO Nº 39/97 – INFORMAÇÃO 

Nº 876/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA CONCEIÇÃO REI, DATADA DE 2021.05.12. - 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado com o nº 789/21, a sociedade por 

quotas, David Calheiros Gomes, Lda, vem ao processo, registado com o 

nº 39/97, no âmbito da audiência dos interessados, dada mediante o n/ 

ofício com a referência 49/DGOT/2021, dizer o seguinte: ------------- 

“De acordo com o teor constante no Ofício acima mencionado, pode 

conduzir a concluir, e eventualmente levar a interpretações enviesadas 

que, a não concretização da instalação da Loja do Cidadão, ficou a 

dever-se ao incumprimento, da nossa parte, de não dar satisfação *às 

solicitações dos serviços técnicos da Câmara Municipal, o que não 

corresponde à verdade. ----------------------------------------------  

Para quem não acompanhou o processo do arrendamento a esta Empresa, 

pela Câmara Municipal de chaves e secretaria de estado para a 

Modernização Administrativa, DO ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO DA LOJA DO 

CIDADÂO DE 2ª GERAÇÃO, que abortou, motivado por incumprimento dos 

Promitentes Arrendatários, conforme a documentação existente nos 

serviços da Câmara, assim como nas várias Secretarias de Estado. ---- 

Neste processo a partir de 2011, com a queda do Governo da altura, 

imperou a não saber do dever absoluto de honrar compromissos, ser leal 

à palavra dada, desprezar a verdade, foi tudo que faltou à anterior 

composição que geria a Câmara municipal, exceto cultivar a arte de 

enrolar. ----------------------------------------------------------- 

Na qualidade de Gerente desta Empresa, senti e sinto que fui enganado, 

maltratado na boa fé, não roguei o espaço a ninguém, nada foi objeto 

de favores, foram os representantes da Câmara que me contactaram, o 

Arrendamento do espaço foi acordado por um valor de renda mensal m2 

muito baixo, os documentos existentes na Câmara são prova disso. ---- 

É lamentável, já estarem os representantes da Câmara a negociar com 

elementos do Governo, para a instalação da Loja do Cidadão no CINE 

TEATRO, continuando a responder às minhas solicitações, dizendo que 

era um assunto do Governo, que a resolução do impasse dependia 

exclusivamente do Governo. Fui enganado, para quem confiou tudo, para 

além dos elevados prejuízos económicos, senti-me ofendido e 

maltratado, para pessoas de bem, nem canalhas merecem tão grande 

ofensa. ------------------------------------------------------------ 

Com toda a falta de compromisso que houve por parte dos responsáveis 

da Câmara Municipal e secretaria de estado (Governo), causaram um 

prejuízo brutal a esta Empresa, que se a mesma não fosse gerida por 

pessoa poupada, que sempre teve como lema de vida, viver e investir 

com capitais próprios, o rombo que esta falta de compromisso, associado 

à crise que se instalou no setor da construção civil, não tinha outra 

saída se não a falência. -------------------------------------------- 

Tudo isto é fácil de verificar nos documentos que fazem parte do 

processo para a instalação da Loja do Cidadão, “acreditamos que lá 

estejam todos”. ----------------------------------------------------- 

Respondendo ao descrito na notificação acima mencionada esclarecemos 

que os Projetos de especialidades solicitados, foram apresentados 
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conforme se descreve nos pontos 1 a 7 do requerimento registado com o 

nº 789/21. ---------------------------------------------------------- 

Relativamente às alterações destinadas a instalar a L.C. de 2ª Geração, 

conforme consta no parecer da aprovação do Aditamento com descrição 

pormenorizada das respetivas alterações estruturais, de acordo com o 

Projeto elaborado pelos Técnicos contratados pela AMA, o mesmo que 

instruiu o Aditamento, encontram-se executadas. -------------------- 

Em Junho de 2011 houve uma reunião no local (obra), para verificar se 

da nossa parte o espaço se encontrava de acordo com condições 

contratadas, para que os trabalhos a realizar por parte do Estado, 

pudessem iniciar no mês de Setembro seguinte, estando presentes: 

representantes da AMA, e Secretaria do Estado, Chefe de Gabinete do 

Presidente da Câmara, Sr. Vereador do pelouro financeiro, um Deputado 

da Assembleia Municipal, Técnicos autores do projeto para a instalação 

da Loja do Cidadão, contratados pela AMA, Técnicos e Gerente da n/ 

Empresa. ----------------------------------------------------------- 

De acordo com o que atrás é descrito, informamos que mantemos interesse 

em todas as alterações no aditamento apresentado por esta empresa, 

exceto no espaço que tinha sido destinado à instalação da loja do 

Cidadão de 2ª Geração. ---------------------------------------------- 

Solicitamos que seja dado conhecimento a todas as pessoas relacionadas 

com informação que nos foi enviada, para evitar mal entendidos, e para 

que a mente de algumas pessoas fique mais esclarecida. -------------- 

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

Os antecedentes e precedentes do pedido registado com o nº 789/21, 

referente ao processo administrativo com o nº 39/97, são os seguintes: 

2.1-INFORMAÇÃO Nº 18/SCOU/20219, de 06-01-2021, presente em reunião do 

Executivo de 21-01-2021, sobre a qual recaiu deliberação favorável do 

Executivo no sentido de ser declarada a caducidade da aprovação do 

projeto de arquitetura, apresentado sob o requerimento nº 

1198/09,referente a obras de alteração às tituladas pelo alvará de 

obras de construção nº 351/00, nos Blocos 3, 4 e 5 –Fase C, do edifício 

“Imperador Flavius”, situado na Avenida Nuno Álvares, na cidade de 

Chaves (Requerimento nº 556/10 do Processo nº 39/97). -------------- 

2.2-Através do n/ ofício com a referência 49/DGOT/2016, a empresa 

interessada foi conhecedora da deliberação referida no anterior 

parágrafo. --------------------------------------------------------- 

2.3-INFORMAÇÃO10 Nº 403/SCOU/2021, de 08-03-2021, presente em reunião 

de câmara de 01-04-2021, com base na qual o Executivo tomou as 

seguintes resoluções: ----------------------------------------------- 

•Deliberou, no sentido de declarar caducada a licença nº 351/00 (a 
qual titulou o licenciamento da construção da 3ª Fase –C ( Blocos 3, 

4 e 5), do edifício “ Imperador Flavius”, projetada para o prédio 

urbano, inscrito na anteriormente designada freguesia de Chaves sob o 

artigo 5795º e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves 

com o nº 2532/280194, situado na Avenida Nuno, com fundamento no 

incumprimento do prazo estipulado para a conclusão das respetivas 

obras de edificação, de acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 71º 

do RJUE. ------------------------------------------------------------ 

•De acordo com o disposto no nº 5 do artigo 71º do RJUE e nos artigos 
121º e 122º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 4/2015, de 7/1, deve ser dado à firma David calheiros 

Gomes Lda, o prazo de 10 dias para, em audiência prévia vir a processo 

                                                           
9 Constante no processo, registado com o nº 39/97. ------------------ 
10 Constante no processo, registado com o nº 172/20. ----------------- 
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dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão, mencionado no 

anterior parágrafo. ------------------------------------------------- 

•Deliberou, nos termos do disposto no artigo 73º -C do Regulamento nº 
732/2015, o qual aprovou o Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação, publicado no Diário da República, 2ª Série –Nº 207, em 22 

de outubro de 2015, conjugado com o artigo 102º-A do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, na sua versão final, notificar a firma David 

Calheiros Gomes, Lda, para no prazo de 60 dias, solicitar a emissão 

de licença especial de legalização, para a conclusão dos Blocos 3, 4 

e 5, do referido edifício. ------------------------------------------ 

•Deliberou, notificar a firma David Calheiros Gomes, Lda, para a 

realização imediata de obras de vedação da obra inacabada (Blocos 3, 

4 e 5), quer pelo interior da Praça comum aos sete blocos, quer pelo 

exterior do edifício, confinante com a Rua Drº Francisco Carneiro. 

•Deliberou, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 89º do Decreto-
Lei nº 555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei nº 66/2019, de 

21/5, conjugado com o disposto no artigo 2º do Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei nº 95/2019, de 18/7, a 

realização das obras mencionadas na alínea b) do item 3.3.3, da 

presente informação técnica, de modo a suprimir as anomalias descritas 

no referido Auto de Vistoria Técnica e para melhoria da salubridade 

das frações individuais e das partes comuns do edifício e melhoria da 

segurança de pessoas e bens, com a notificação a todos condóminos do 

edifício “Imperador Flavius”. ---------------------------------------  

•Deliberou aprovar os prazos propostos pela comissão de vistorias e a 
seguir mencionados, para a realização das obras, necessárias à 

manutenção da segurança do edifício, salubridade e arranjo estético: 

i)De imediato (após a requerente tomar conhecimento da deliberação de 

câmara de 21-01-2021, através do ofício com a referência 

153/DGOT/2021, registado no Serviço de Expediente Geral com o nº 1127, 

em 29-04-2021, a sociedade por quotas, David Calheiros Gomes, Lda, 

tome as medidas preventivas de modo a salvaguardar a segurança de 

pessoas, com a vedação dos Blocos 3, 4e 5, atualmente inacabados. 

ii) 90 dias para o administrador das partes comuns dos Blocos 1 ao 7, 

dar início às obras, de reabilitação das partes comuns do edifício, 

com prévia obtenção dos respetivos títulos/licenças/autorizações 

exigíveis. --------------------------------------------------------- 

iii) 180 dias para a conclusão das referidas obras a contar da data 

de início das mesmas. ----------------------------------------------- 

2.4-Medianteo nosso ofício com a referência 153/DGOT/2021, registado 

no Serviço de Expediente Geral com o nº 1127, em 29-04-2021, a empresa 

construtora do edifício denominado “Imperador Flavius”, foi 

conhecedora da deliberação referida no item 2.3, da presente 

informação técnica, bem como dos elementos anexos à INFORMAÇÃO Nº 

403/SCOU/2021, de 08-03-2021. --------------------------------------- 

3-PARECER ---------------------------------------------------------- 

3.1- Em reunião de câmara de 21-01-2021, sob proposta da INFORMAÇÃO 

Nº 18/SCOU/2021, o Executivo deliberou, no sentido de, declarar 

caducada a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado sob o 

requerimento nº 1198/09,referente a obras de alteração às tituladas 

pelo alvará de obras de construção nº 351/00, nos Blocos 3, 4 e 5 –

Fase C, do edifício “Imperador Flavius”, situado na Avenida Nuno 

Álvares, na cidade de Chaves. -------------------------------------- 

3.2- No seguimento de queixas, relativamente às obras levadas a efeito 

no edifício, “Imperador Flavius”, quer nas partes comuns, quer nos 

Blocos 3, 4 e 5, do referido edifício (uma delas, registada sob o 
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requerimento nº 614/20, referente ao processo nº 225/20 e duas 

constantes ao processo nº 172/20, registadas com os requerimentos nº 

433/20 e 587/20), em reunião de câmara de 01-04-2021, o Executivo 

tomou as resoluções propostas na INFORMAÇÃO Nº 403/SCOU/2021, 

elaborada por estes Serviços Técnicos em 08-03-2021 e mencionadas no 

item 2.3, da presente informação técnica. --------------------------- 

3.3-Através do n/ ofício com a referência 153/DGOT/2021, registado no 

Serviço de Expediente Geral com o nº 1127, em 29-04-2021, a empresa 

construtora do edifício “Imperador Flavius”, foi conhecedora da 

deliberação tomada pelo Executivo em 01-04-2021. -------------------- 

3.4-O descrito pelo sócio gerente da firma, David Calheiros Gomes, 

Lda, nos primeiros sete parágrafos da exposição, registada com o nº 

789/21 refere-se ao processo de negociações para a instalação da Loja 

do Cidadão, no ano 2009, entre o Executivo, naquela data eleito e o 

Governo. ----------------------------------------------------------- 

3.5- De acordo com as peças escritas constantes no processo nº 39/97, 

a folhas nº 1 à nº 17, cujo requerente foi a AMA11–AGÊNCIA PARA A 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P, constam as seguintes informações 

técnicas: ---------------------------------------------------------- 

3.5.1-Informação12 elaborada pela anteriormente designada Divisão de 

Gestão Territorial, de 21-09-2009, em resposta ao requerimento 

registado no Serviço de Expediente Geral com o nº 13026, em 24-08-

2009, o qual se encontrava acompanhado de CD, contendo as peças 

escritas e desenhadas referentes aos projetos de execução para 

instalação de uma Loja do Cidadão de segunda Geração que pretendia 

instalar em duas frações destinadas a comércio/serviços, situadas no 

edifício Imperador Flavius, localizado na Avenida Nuno Álvares 

Pereira, em Chaves. ------------------------------------------------- 

3.5.2-Fax, dirigido ao Diretor da AMA–AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, I.P, elaborado pela anteriormente designada Divisão 

de Gestão Territorial, de 12-10-2010, no seguimento do pedido de 

esclarecimentos, solicitado pelo Instituto Eletrotécnico Português, 

registado no Serviço de Expediente Geral com o nº 11126, em 18-08-

2010. -------------------------------------------------------------- 

3.6- O facto de o projeto de arquitetura, apresentado pela firma David 

Calheiros Gomes Lda, sob o requerimento nº 1198/09, ser aprovado por 

deliberação camarária de 04-06-2009, sob proposta da informação 

técnica de 01-06-2009, não lhe dava o direito à construtora do 

edifício, de iniciar qualquer obra de demolição, construção, 

alteração, às obras licenciadas, anteriormente e tituladas pelo alvará 

de obras de construção nº 341/00. ----------------------------------- 

3.7-A firma interessada solicita ainda que seja dado conhecimento a 

todas as pessoas relacionadas com informação que nos foi enviada, para 

evitar mal entendidos, e para que a mente de algumas pessoas fique 

mais esclarecida, propondo-se que os proprietários de todas as 

frações, constituintes do edifício Imperador flavius, sejam informados 

da deliberação que recair sobre a presente informação técnica, através 

de EDITAL. ---------------------------------------------------------- 

3.8-De facto, durante o período de Audiência dos interessados, 

concedida à empresa interessada, nos termos do artigo 121º do Código 

                                                           
11 Instituto Público, integrado na administração indireta do Estado, 

dotada de autonomia administrativa e financeira e património próprio, 

de acordo com o Decreto-Lei nº 116/2007, de 27 de Abril, com os 

Estatutos anexos à Portaria nº 498/2007, de 30 de Abril. ------------ 
12 Dada a conhecer à AMA – AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, 

através do FAX 217231269. ------------------------------------------- 
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de Procedimento Administrativo, a mesma não esgrimiu quaisquer 

argumentos na tentativa de contrariar o sentido de decisão -“Declarar 

caducada a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado sob o 

requerimento nº 1198/09, referente a obras de alteração às tituladas 

pelo alvará de obras de construção nº 351/00, nos Blocos 3, 4 e 5 –

Fase C, do edifício “Imperador Flavius”, situado na Avenida Nuno 

Álvares, na cidade de Chaves. -------------------------------------- 

4-PROPOSTAS -------------------------------------------------------- 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1-Que seja praticada decisão pelo órgão competente de forma a tornar 

definitiva a caducidade da aprovação do projeto de arquitetura, 

apresentado sob o requerimento nº 1198/09, referente a obras de 

alteração às tituladas pelo alvará de obras de construção nº 351/00, 

nos Blocos 3, 4 e 5 –Fase C, do edifício “Imperador Flavius”, situado 

na Avenida Nuno Álvares, na cidade de Chaves (Requerimento nº 556/10 

do Processo nº 39/97), sendo tal ato, agora definitivo e executivo, 

levado ao conhecimento da empresa interessada, expedindo-se para o 

efeito a competente notificação à luz do Código de Procedimento 

Administrativo. ---------------------------------------------------- 

4.2-Notifique-se a firma, David Calheiros Gomes Lda, do teor da 

deliberação que recair sobre a presente informação técnica, através 

de carta registada, nos termos previstos no Código de Procedimento 

Administrativo. ---------------------------------------------------- 

4.3-A deliberação camarária que recair sobre a presente informação 

técnica deve ser publicitada, através de EDITAL, fixado nos lugares 

do costume, no edifício dos Paços do Concelho, para conhecimentos dos 

proprietários. ----------------------------------------------------- 

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

Chaves, 12 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Rei. ----------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.05.16: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.05.17: --------------------------------- 

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 INFORMAÇÃO RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 

APTAS PARA ALOJAMENTO DE REDES DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS – RUA 

ALFERES JOÃO BATISTA – SANTA MARIA MAIOR – NOS COMUNICAÇÕES S.A. – 

PROCESSO Nº 719/19 – INFORMAÇÃO Nº 828/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA 

VITÓRIA JOSÉ DE MATOS ALMEIDA, DATADA DE 2021.05.06. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 
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A NOS COMUNICAÇÕES, S.A., através de email remetido em 03/12/2020 e 

registado nesta unidade orgânica sob o n.º 2660/20, em 10/12/2020, no 

âmbito do processo n.º 719/19, solicita esclarecimentos e agendamento 

de vistoria, no âmbito da receção provisória das obras de construção 

de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

eletrónicas, com ocupação da via publica para execução das mesmas, 

para efeitos do n.º1, do artigo 87.º do Regime Jurídico da Urbanização 

e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12, 

na redação atual, conjugado como n.º1, do artigo 27.º do Regulamento 

de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal ROTSDPM. 

2. IDENTIFICAÇÃO DA ARTÉRIA ONDE FORAM REALIZADOS OS TRABALHOS E 

QUANTIFICAÇÃO DOS MESMOS --------------------------------------------

Rua Alferes João Batista, freguesia de Santa Maria Maior, no concelho 

de Chaves ----------------------------------------------------------- 

1) Fibra ótica com uma extensão 96 metros (96m); ----------------- 

2) CVP na faixa de rodagem, 1 unidade (1 uni.). ------------------ 

3. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

3.1. Em 02/09/2019, através de correio eletrónico a requerente 

apresentou, uma comunicação prévia, prevista nos artigos 35.º, 36.º, 

do RJUE, para construção de infraestruturas aptas ao alojamento de 

redes de comunicações eletrónicas, projetadas no espaço público acima 

identificado, que culminou com a emissão do Alvará de ocupação do 

domínio público n. º213/19, sendo o prazo de execução das obras 10 

dias com início em 2019/12/05 e termo em 2020/01/04. ----------------

3.2. Em 06/01/2020, através de email registado nesta unidade orgânica 

sob o requerimento n. º76/20, (10/01/2020) a requerente solicitou uma 

prorrogação da Licença de ocupação do espaço público, tendo sido 

concedido um prazo máximo de 15 dias, para executar os trabalhos, dado 

que a rua estar a ser objeto de requalificação, pelo que concluídos 

estes trabalhos, não poderá ser objeto de qualquer outra obra no 

subsolo. ----------------------------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO LEGAL DA PRETENSÃO ---------------------------------

4.1. No regime jurídico aplicável à construção de infraestruturas 

aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, da 

instalação de redes de comunicações eletrónicas e da construção de 

infraestruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações, 

conjuntos de edifícios e edifícios. ---------------------------------

As obras de infraestruturas, pretendidas pela interessada têm 

enquadramento legal nos termos no DL n.º 92/2017, de 31 de Julho, que 

procede à quarta alteração ao DL n.º 123/2009, de 21 de maio, alterado 

pelo DL n.º 258/2009, de 25 de setembro, e pelas Leis números 47/2013, 

de 10/07 e 82-B/2014, de 31/12. ------------------------------------

4.2 No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal (ROTSDPM) -------------------------------------------------

A construção de redes de infraestruturas aptas ao alojamento de 

comunicações eletrónicas, está sujeita a comunicação prévia, de acordo 

com o n.º 2, do artigo 3.º do ROTSDPM, conjugado com o artigo 35.º, 

do RJUE. ------------------------------------------------------------

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

do artigo 27.º, do ROTSDPM. -----------------------------------------

4.3 No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) --------

O   RJUE consagra no artigo 87.º, que é da competência da câmara 

municipal deliberar sobre a receção provisória e definitiva das obras 

de urbanização após a sua conclusão e o decurso do prazo de garantia, 

mediante requerimento do interessado, precedida de vistoria, a 

realizar por uma comissão da qual fazem parte o interessado. --------

5. ANÁLISE DO PEDIDO -----------------------------------------------
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5.1 Face á pretensão da interessada por despacho superior proferido 

em 12/03/2021, pelo Vereador com poderes no subdelegados, Sr. Eng.º 

Victor Santos, o processo foi encaminhado para a Divisão de Obras 

Públicas (DOP) para agendamento da vistoria solicitada, com vista á 

receção provisória das obras de infraestruturas, referentes ao alvará 

de ocupação do domínio público supracitado. -------------------------

5.2. No seguimento o fiscal Municipal Sr. Armindo Canaveses, afeto à 

DOP, prestou a informação (com parecer desfavorável) datada de 

24/03/2021 e fotos anexas, com despacho superior proferido em 

24/03/2021. No entanto, após realização da vistoria conjunta com a 

empresa executante PROEF a referida informação foi retificada, na qual 

se encontra expresso “efetuada uma verificação in loco dos trabalhos 

executados e que os mesmos cumprem todas as normas por nós 

implementadas”, de acordo com a Informação prestada em 27/04/2021 e 

com despacho superior desse mesmo dia (as referidas informações 

encontram-se em anexo á presente informação). -----------------------

5.3. Em 29 de abril foi realizada uma reunião com a Chefe da DOP, Sra.  

Eng.ª Amélia Rodrigues, com o Fiscal Municipal Sr. Armindo Canaveses 

e com a minha presença tendo sido concluído que a obra se encontra 

totalmente executada e em condições de ser recebida. ----------------

5.4. Foi prestada uma caução, no valor de 1 000,00 Euros, sob a forma 

de depósito em numerário no Município de Chaves. --------------------

5. PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------

5.1 Na sequência do requerimento apresentado pela NOS COMUNICAÇÕES, 

S.A., de acordo com a informação da DOP, datada de 27/04/2021 e com 

despacho superior desse mesmo dia e reunião realizada em 29/04/2021, 

no sentido que  a obra está, no seu todo executada e 

em condições de ser recebida, sou a propor ao executivo que sejam 

recebidas provisoriamente as obras de construção de infraestruturas 

aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, com ocupação 

da via publica para execução das mesmas; ---------------------------

5.2. Sequencialmente deverá ser dado conhecimento do 

teor da deliberação que recair à requerente e à DOP para os fins tidos 

por convenientes. ---------------------------------------------------

5.3 De referir ainda que, de acordo com a alínea a), do n.º5, do artigo 

295.º do Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprova o Código 

dos Contratos Públicos, no final do primeiro ano a empresa tem direito 

à liberação de  30 %  do valor da caução. ---------------------------

É tudo quanto me cumpre informar, -----------------------------------

Em anexo: Informação (desfavorável) datada de 24/03/2021 e fotos 

anexas, com despacho superior proferido em 24/03/2021 e Informação 

prestada em 27/04/2021 e com despacho superior desse mesmo dia na qual 

se encontra expresso “efetuada uma verificação in loco dos trabalhos 

executados e que os mesmos cumprem todas as normas por nós 

implementadas”. ---------------------------------------------------- 

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

Chaves, 06 de maio de 2021 ------------------------------------------

A Técnica Superior, Engenheira Vitória José Matos Almeida. ----------

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.05.12: -------------------------------------------------------- 

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 VITOR AUGUSTO 
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COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.05.13.: --------------------------------

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – EXPOSIÇÃO RELATIVA A CERTIDÃO DE 

DESTAQUE – SESMIL, LUGAR DA TORRE – SÃO PEDRO DE AGOSTÉM – CAROLINA 

ROSA SALGADO MORAIS DE SOUSA – PROCESSO Nº 958/20 – INFORMAÇÃO Nº 

0857/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA VITÓRIA JOSÉ DE MATOS ALMEIDA, DATADA 

DE 2021.05.11. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

A coberto do requerimento registado na Divisão de Ordenamento do 

Território e Gestão Urbanística, sob o n.º 996/21, em 26/04/2021, a 

Sra. Carolina Rosa Salgado Morais de Sousa, na qualidade de 

proprietária de um prédio inicialmente rústico, tendo sido alterada a 

sua natureza para urbano, a seguir identificado, vem apresentar uma 

exposição relativa ao pedido de emissão de certidão comprovativa em 

como o referido prédio é atravessado pela “Estrada Municipal de ligação 

ao aglomerado de Sesmil“, identificada na base de dados da toponímia 

do município, como Estrada de Sesmil,  tendo daí resultado duas 

parcelas distintas, sendo que a área  cedida ao domínio público foi 

de 669,30m2 conforme expresso na peça desenhada designada “Planta de 

implantação das parcelas e cedências”, apresentada. -----------------

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------ 

2.1 De acordo com Certidão da Conservatória do registo predial de 

Chaves, apresentada, o prédio rústico, situa-se em Torre, encontra-se 

inscrito na matriz sob o artigo nº5883, da freguesia de São Pedro de 

Agostém e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob 

o n.º 3137/2010/11/26,  com área total de 3 466m2  e área descoberta 

de 3 466m2 e composto de terra de cultivo, com fruteiras, oliveiras e 

monte com carvalhos, confronta de norte com caminho público, de 

nascente com Herdeiros de Francisco Manuel Vilela, de sul com caminho 

público e de Poente com Joaquim José e inscrito a favor da Sra. 

Carolina Rosa Salgado Morais de Sousa, ora requerente c.c. Joaquim 

Pereira de Sousa  pela apresentação nº 5221,  de 2010/11/26, por compra 

e abrange três prédios. ---------------------------------------------

2.2 Em face da Caderneta Predial urbana,  do Serviço de Finanças de 

Chaves, o prédio urbano  descrito como habitação com dois pisos, situa-

se em Torre, Lugar de Sesmil,  confronta de norte com caminho público, 

de nascente com Herdeiros de Francisco Manuel Vilela, de sul com 

caminho público e de poente com Joaquim José, com a área total do 

terreno de 3 446,00 m2, área coberta de 93,50m2 área bruta de construção 

187,00m2 e inscrito na matriz predial em 2011,  sob o artigo  1761 NIP 

e que teve origem no artigo rústico  5883, ambos da freguesia de São 

Pedro de Agostém, cujo titular é  o Sr. Joaquim Pereira de Sousa. ---

2.3 Regista-se que o prédio acima referido possui a área total 3 466m2, 

conforme CCRP, no entanto a interessada esclarece que na realidade o 

prédio possui uma área de 5 653,00m2 e que a discrepância das áreas 

se deve “a erro de metragem no passado”, de acordo com o expresso na 

exposição apresentada a coberto do requerimento n.º 734/21 (em 

25/03/2021) e a configuração e delimitação constantes na peça gráfica 

designada “Planta de implantação das parcelas e cedências” junta. --
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3. ANTECEDENTES -----------------------------------------------------

Por pesquisas efetuadas no arquivo municipal, foi verificado a 

existência do processo n.º 191/1980, em nome de Joaquim Pereira de 

Sousa, relativo á construção de um prédio de habitação de R/C e andar, 

com a área de 214,04m2, sito em Torre, Sesmil, freguesia de São Pedro 

de Agostém, ao qual correspondeu a emissão da Licença n.º 326, passada 

em 30 de abril de 1980. ---------------------------------------------

4. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL -------------

Nos termos da disciplina urbanística patenteada no Plano Diretor 

Municipal de Chaves(13), folha nº47-A, o prédio em causa incide em duas 

classes de espaços distintas, em espaços urbanos e urbanizáveis ( 

Classe1), categoria 1.3 (aglomerado de Sesmil) e em espaços agrícolas 

e florestais (classe4), categoria 4.3 espaços agroflorestais, 

subcategoria 4.3 A - espaços agroflorestais comuns. -----------------

5. PARECER INTERNO --------------------------------------------------

5.1. Face à pretensão da Sra. Carolina Rosa Salgado Morais de Sousa 

foi solicitado em 16/12/2020, à Divisão de Obras Públicas (DOP) parecer 

relativamente à empreitada de abertura/pavimentação do referido 

arruamento, sendo certo que a referida estrada já se encontra 

construída, das áreas das parcelas resultantes, designadamente da 

parcela a integrar no domínio publico, bem como, se tem conhecimento 

de algum processo expropriativo e/ou algum acordo celebrado entre os 

particulares. ------------------------------------------------------

5.2 Sobre o assunto em questão, a referida Divisão pronunciou-se 

através da Informação/proposta n.º112/2021, datada de 05/03/2021, onde 

se encontra expresso a dificuldade em analisar a pretensão, face aos 

elementos instrutórios apresentados não serem elucidativos, 

necessitando “uma planta com a delimitação do terreno mãe, a parcela 

da habitação existente, a segunda parcela, bem como a área ocupada 

aquando do rompimento da estrada, à escala 1/200”. ------------------

5.3 No entanto, após esclarecimentos verbais, prestado pelos 

interessados ao Fiscal Municipal, afeto à DOP, a referida Unidade 

orgânica, pronunciou-se através da Informação/proposta n.º146/2021, 

datada de 23/03/2021, em anexo à presente informação e cujo 

teor refere que “aquando da construção do CM 1070- da EM 537 a Sesmil 

esta intercetou o terreno da requerente, resultando a constituição 

física de duas parcelas de terreno distintas entre si conforme planta 

de implantação à escala 1/500 apresentada pelo requerente”. ---------

6. ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------------------------ 

6.1 Do exposto pelos interessados e com evidencia da peça desenhada, 

intitulada “Planta de implantação das parcelas e cedências”, à escala 

1:1.500, verifica-se a representação das parcelas que pretendem ver 

autonomizadas, parcela [A], “Originária” com a área de 3 779,30m2, a 

parcela [B] “destacada” com a área de 1 204,40m2 e a parcela com a 

“área de cedência” de 669,30m2, que refere á área do prédio cedida ao 

domínio público, sendo que o referido caminho, já se encontra 

construído. --------------------------------------------------------

6.2 A parcela original de 3 466 m2, inscrita na matriz predial rústica 

de São Pedro de Agostém sob o artigo 5883 e descrita na Conservatória 

do Registo Predial de Chaves sob o n.º 3137/20101126 foi naturalmente 

dividida  “aquando da construção do CM 1070- da EM 537 a Sesmil esta 

intercetou o terreno da requerente”, pelo que assim se constata a 

existência de duas parcelas fisicamente autónomas, agora com novas 

                                                           
13 Publicado na I Série – B do DR n.º 35/95, de 10 de fevereiro 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/95) e correspondentes 

Cartas de Ordenamento ----------------------------------------------- 
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confrontações e novas áreas, verifica-se ainda uma parcela, cuja área  

foi ocupada pela estrada. -------------------------------------------

6.3. Efetivamente, tendo por base a Planta de implantação das parcelas 

e cedências, georreferenciada em formato digital apresentada pelos 

interessados e da observação dos registos aerofotográficos, com voo 

datado de 2015, pode-se constatar a existência da aludida via pública 

a qual se encontra pavimentada e separa fisicamente essas parcelas. -

6.4. Assim, a atual certidão da conservatória do prédio em causa não 

corresponde ao que atualmente existe, sendo que desta forma o prédio 

aí descrito, materialmente, não existe.  ----------------------------

6.5. Trata-se assim de duas parcelas que já estão naturalmente 

divididas, não sendo a sua atualização perante as entidades 

competentes entendidas como uma operação de destaque. --------------- 

6.6. No seguimento do que atrás foi mencionado, cabe à proprietária 

do prédio nestas condições, proceder à respetiva atualização dos 

mesmos perante a Repartição de Finanças e Conservatória do Registo 

Predial. -----------------------------------------------------------

7. PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------

7.1 Do exposto ressalta, com evidência, a existência de uma operação 

urbanística promovida pela administração, de acordo com a 

informação/proposta n.º146/2021, datada de 23/03/2021, da DOP que 

refere “aquando da construção do CM 1070- da EM 537 a Sesmil esta 

intercetou o terreno da requerente, resultando a constituição física 

de duas parcelas de terreno distintas entre si conforme planta de 

implantação à escala 1/500 apresentada pelo requerente”. ------------

7.2 Face à intenção da interessada, propõe-se que o presente processo 

admitido com o n. º958/20, esteja presente na próxima reunião do 

executivo para adoção de uma deliberação no sentido de: -------------  

a) Que a Câmara Municipal aceite uma parcela de terreno com um área 

de 669,30m2, do  prédio rústico, inscrito na matriz sob o artigo 

n.º5883, da freguesia de São Pedro de Agostém, já ocupada com a 

construção do referido arruamento e de acordo com a configuração 

estabelecida pelos interessados na peça desenhada intitulada “Planta 

de implantação das parcelas e cedências” , à escala 1:500, por eles 

apresentada, para integração no domínio público municipal, de “forma 

gratuita e isenta de qualquer compensação”; ------------------------- 

b) Assim como, de acordo com as plantas constantes do processo e 

dado que o solicitado coincide com a divisão natural de parcela, 

provocada pelo atravessamento “aquando da construção do CM 1070- da 

EM 537 a Sesmil esta intercetou o terreno da requerente”, dando origem 

à parcela [A], “Originária” com a área de 3 779,30m2, a parcela [B] 

“destacada” com a área de 1 204,40m2. Pelo exposto sou de parecer de 

que não existe inconveniente no deferimento do solicitado. ---------- 

7.3. Posteriormente dever-se-á dar conhecimento à interessada da 

deliberação que vier a ser proferida. -------------------------------   

Em anexo: Informação/proposta n.º146/2021, datada de 23/03/2021, da 

DOP. --------------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 11 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Engenheira Vitória José Matos Almeida. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.05.13: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 
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do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.05.13: -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM DESTINADO A 

AVIÁRIO – EM 502 – VILA VERDE DA RAIA – MIGUEL ANGEL SANCHEZ HORTAS – 

PROCESSO Nº 350/21 – INFORMAÇÃO Nº 1053/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA 

CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 2021.05.11. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução ------------------------------------------------------ 

O Sr. Miguel Angel Sanchez Hortas através do requerimento n.º 1053/21, 

referente ao processo n.º 350/21 e na qualidade de proprietário, 

solicita, pedido de licenciamento, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada em obras de 

construção14, uma exploração pecuária, destinada a “Avicultura”, 

situado no lugar de Freiria em Vila Verde da Raia, em Chaves. ------- 

II – Localização ---------------------------------------------------- 

 A pretensão incide sobre uma edificação, localizado no lugar de 

Freiria em Vila Verde da Raia, Freguesia de Vila Verde da Raia, 

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

III- Saneamento e apreciação liminar -------------------------------- 

O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, do 

ponto I e no n.º 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 

de abril e artigo 13.º do RMUE, designadamente: --------------------- 

- Projeto de arquitetura -------------------------------------------- 

- Termos de responsabilidade ---------------------------------------- 

-Documento comprovativo da titularidade, certidão de registo predial, 

registo n.º 1908/20210409. ------------------------------------------ 

- Não apresenta comprovativo do registo da DRAP. -------------------- 

IV - Enquadramento da Pretensão ------------------------------------- 

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

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

na alínea c), do n.º 2, art.º 4.º, do Decreto-Lei 555/99, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), por se reportar 

a obras de construção em área não abrangida por operação de loteamento, 

estando deste modo sujeito a licença administrativa. ---------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 35 A, o terreno está inserido em espaço de classe 4 – 

espaço agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaços agroflorestais 

e na subcategoria 4.3. A – espaços agroflorestais comuns. ----------- 

4.3.- No regime do exercício da atividade pecuária (NREAP) – Dec-Lei 

81/2013 de 14/6 ----------------------------------------------------- 

                                                           
14 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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4.3.1- O pedido apresentado enquadra-se no disposto na alínea b) do 

n.º2 do art.º 5515 e art.º816 do NREAP, sendo a entidade coordenadora a 

Direção Regional de Agricultura e Pescas. --------------------------- 

                                                           
15 Artigo 55.º - Articulação com o RJJUE----------------------------- 

1 — Sempre que a instalação da atividade pecuária ------------------ 

a realização de operação urbanística sujeita a controlo prévio, a 

articulação entre o regime previsto no presente decreto-lei e o RJUE 

é efetuada nos termos dos números seguintes: ------------------------ 

2 — Tratando -se de uma atividade pecuária das classes 1 ou 2, cuja 

instalação, ampliação ou alteração envolva a realização de obra 

sujeita a controlo prévio, o requerente pode apresentar à câmara 

municipal competente, antes de iniciado o procedimento de controlo da 

atividade pecuária: -------------------------------------------------  

a) Pedido de informação prévia sobre a operação urbanística, não 

estando a decisão deste pedido dependente de decisão da entidade 

coordenadora sobre o pedido de autorização ou sobre a declaração 

prévia; ------------------------------------------------------------ 

b) Pedido de licença ou comunicação prévia, mas a câmara municipal só 

pode decidir depois de proferida a decisão favorável ou favorável 

condicionada sobre o pedido de autorização ou sobre a declaração prévia 

de atividade pecuária, ou emitida a certidão comprovativa do respetivo 

deferimento tácito. -------------------------------------------------  
16 Artigo 8.º - Entidade coordenadora     --------------------------- 

1 — A entidade coordenadora competente no âmbito do REAP é a direção 

regional de agricultura e pescas (DRAP) em cuja circunscrição 

territorial se localiza a atividade pecuária, sendo a instrução dos 

processos de licenciamento da sua responsabilidade, constituindo -se 

como o balcão único para os produtores. ----------------------------- 

2 — A entidade coordenadora é a única entidade interlocutora do titular 

em todos os contactos considerados necessários à boa instrução e 

apreciação dos procedimentos previsto neste regime, competindo-lhe a 

coordenação da condução, monitorização e dinamização dos procedimentos 

administrativos, nos termos previstos no presente decreto-lei, 

nomeadamente:  ------------------------------------------------------ 

a) Prestar informação e apoio técnico ao titular, sempre que 

solicitado, designadamente para esclarecer dúvidas quanto à 

classificação da atividade pecuária ou para disponibilizar 

documentação de referência, incluindo informação atualizada sobre as 

melhores técnicas disponíveis e demais aspetos relacionados com o 

exercício da atividade pecuária; ------------------------------------ 

b) Identificar os condicionamentos legais e regulamentares aplicáveis 

ao projeto e respetivas implicações nos procedimentos; --------------  

c) Monitorizar a tramitação dos procedimentos, zelar pelo cumprimento 

dos cronogramas, diligenciar no sentido de eliminar eventuais 

bloqueios evidenciados no procedimento e garantir o seu 

desenvolvimento em condições normalizadas e otimizadas; ------------- 

d) Analisar as solicitações de alterações, elementos adicionais e 

reformulação de documentos, para efeitos de apreciar a respetiva 

pertinência e tempestividade, bem como para precaver eventual pedido 

ao titular de informação já disponível no processo; --------------- 

e) Coligir e integrar o conteúdo das solicitações referidas na alínea 

anterior, para as concentrar, se possível, num único pedido, a dirigir 

ao titular nos termos e prazos previstos no presente decreto-lei; -- 

f) Reunir com o titular, com o interlocutor ou responsável técnico do 

projeto, sempre que tal se revele necessário, e disponibilizar 

informação sobre o andamento do processo, incluindo a emissão de 
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V.- Caracterização e Análise da Pretensão --------------------------- 

5.1- A proposta apresentada, prevê a construção de uma exploração 

pecuária, destinada a “avicultura”, com a área bruta de construção de 

506,30 m2 (pavilhão + rodilúvio + depósito de cadáveres + silos + 

fossa). ------------------------------------------------------------ 

5.2- Face à categoria, de espaço em que se insere a parcela de terreno, 

categoria 4.3 – espaço agroflorestal, está vocacionado ao uso 

pretendido, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 

36.º17 do Plano Diretor Municipal. ----------------------------------- 

5.3- O terreno objeto de intervenção possui uma área de 5054,00m2, no 

qual pretende edificar uma área bruta de construção de 506,30 m2, 

respeitando por conseguinte o índice proposto na alínea e) do n.º 2 

do artigo 36 do Plano Diretor Municipal, exceto aquelas que se destinem 

exclusivamente a atividades pecuárias. ------------------------------ 

5.4- É garantido o afastamento de 100 metros, as linhas limites dos 

aglomerados, e a quaisquer outras edificações preexistentes, 

licenciadas, ou previstas em projeto de ordenamento urbano plenamente 

eficaz, pelo que cumpre o especificado na alínea b) do n.º 2 do art.º 

                                                           
documentos comprovativos de que a entidade competente não se 

pronunciou no prazo legalmente previsto para o efeito; ------------- 

g) Reunir e comunicar com as demais entidades intervenientes, 

designadamente por meios eletrónicos, tendo em vista a informação 

recíproca, a calendarização articulada dos atos e formalidades, o 

esclarecimento e a concertação de posições, a identificação de 

obstáculos ao prosseguimento do processo, bem como as alternativas 

para a respetiva superação; ----------------------------------------- 

h) Promover e conduzir a realização das vistorias; ------------------ 

i) Disponibilizar informação sobre o andamento do processo através do 

sistema de informação previsto no presente decreto-lei. -------------  
17 Artigo 36º – Instalações adstritas às explorações ---------------- 

2) Instalações agro - pecuárias – a edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ---------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro - florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local; ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantam um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados – classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projetos de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a atividades 

agro - pecuárias; --------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

estremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m; --------------- 

d) As edificações desenvolver-se-ão num só piso acima do solo; ------ 

e) Sem prejuízo do disposto nas duas alíneas anteriores, a área bruta 

de construção máxima admissível para o conjunto edificado é a que 

corresponder à aplicação do Ic = 0,25 m2/m2 à área da parcela; ------ 
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36.º do Plano Diretor Municipal, exceto aquelas que se destinem 

exclusivamente a atividades pecuárias. ----------------------------- 

5.5- É garantido o afastamento de 10 metros de distância entre o 

perímetro destas edificações às extremas da parcela, pelo que cumpre 

o especificado na alínea d) do n.º 2 do art.º 36 do Plano Diretor 

Municipal, exceto aquelas que se destinem exclusivamente a atividades 

pecuárias. -------------------------------------------------------- 

5.6- Na memória descritiva e justificativa apresentada o proponente 

refere que se trata de uma classe 3, alojamento para 2500 aves- 15CN, 

inserindo-se no estipulado no n.º3 do artigo 1518 do NREAP, devendo 

apresentar comprovativo do deferimento do Registo, (classe 3 emitido 

pela entidade coordenadora – Direção Regional de Agricultura e Pescas 

do Norte (DRAPN). --------------------------------------------------- 

VI – RESPONSABILIDADE ----------------------------------------------- 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura e coordenador do projeto, cujos 

teores se mostram adequados; --------------------------------------- 

VII - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO --------- 

7.1- Considerando que, a construção da exploração pecuária pretendida, 

respeita o especificado na alínea e), do n.º 2, do art.º 36, 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, ou seja o índice de construção de 0.25 m2/m2, 

aplicado à área da parcela; ----------------------------------------- 

7.2- Considerando, que a implantação da construção respeita o 

afastamento de 10 metros às extremas da parcela; -------------------- 

7.3- Considerando, que existe um afastamento superior a 200 metros às 

linhas limites dos aglomerados, e a quaisquer outras edificações 

preexistentes, licenciadas, ou previstas em projeto de ordenamento 

urbano plenamente eficaz; ------------------------------------------- 

7.4- Considerando, face ao uso pretendido, destinado a exploração 

pecuária, que se enquadra no disposto na alínea d), do n.º 2, do art.º 

7, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em 

Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de abril de 2018, através 

do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 4 possuem 

aptidões e características mais adequadas a atividades de tipo 

agrícola, pecuário, silvo-pastoril ou florestal; -------------------- 

7.5 – Considerando, que não é apresentado, comprovativo do Registo 

respeitante à classe 3, ou deferimento tácito previsto, conforme o 

disposto no artigo 28.º do NREAP, emitido pela entidade coordenadora 

– Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN). -------  

7.6- Considerando de acordo com o n.º 4 do art.º 20 do DL 555/99, de 

16 de dezembro e ulteriores alterações, que dispõe o interessado, do 

prazo de seis meses para apresentar projetos de especialidades, 

podendo este prazo ser prorrogado por uma só vez, e por período não 

superior a 3 meses, mediante requerimento fundamentado apresentado 

antes do respetivo termo. ------------------------------------------  

7.7- Findo o prazo referido no paragrafo anterior, e caso não sejam 

apresentados os projetos de especialidades, e o comprovativo do 

registo na DRAP, implica a suspensão do processo de licenciamento pelo 

período máximo de seis meses, findo o qual é declarada a caducidade 

                                                           
18 Artigo 15.ºControlo prévio --------------------------------------- 

3 — As atividades pecuárias da classe 3 só podem ter início após o 

requerente ter em seu poder título de exploração, decorrente do 

cumprimento da obrigação de registo --------------------------------- 
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após audiência previa do interessado; -------------------------------

VIII - PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------- 

8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se que superiormente, 

seja adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------------- 

8.1.1- A aprovação do projeto de arquitetura referente à da exploração 

pecuária, destinada a “Avicultura”, apresentado sob requerimento n.º 

1053/21. ----------------------------------------------------------- 

8.1.2- Caso superiormente, seja adotada a decisão recomendada no 

anterior ponto 8.1.1, de acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, 

de 16 de Dezembro e ulteriores alterações, dispõem os interessados do 

prazo de seis meses para apresentar projetos de especialidades 

conforme estabelecido no n.º 16, da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ----------------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais; --------------------------------------- 

- Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica; ------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 

8.2- Deverá o requerente apresentar comprovativo do Registo 

respeitante à classe 3 emitido pela DRAP. --------------------------- 

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

Chaves, 11 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins. ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.05.14: -------------------------------------------------------- 

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 VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.05.17: --------------------------------- 

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. CADUCIDADE DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO RELATIVO A AUTORIZAÇÃO 

PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVAS INFRA – ESTRUTURAS – RUA DO CRUZEIRO, SANTA 

MARIA MAIOR – CHAVES – NOS COMUNICAÇÕES S.A. – PROCESSO Nº 306/14 – 

INFORMAÇÃO Nº 221/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA CRISTINA DIAS, 

DATADA DE 2021.05.07. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – Enquadramento  --------------------------------------------------   

O processo refere-se a um pedido de licenciamento relativo às obras 

de construção de novas infraestruturas, para a instalação de rede de 

distribuição de televisão por cabo, a executar na Rua do Cruzeiro, na 

freguesia de Santa Maria Maior. ------------------------------------   

Em 03/10/2014 foi emitido o alvará de ocupação do domínio público n.º 

197/14, para obras de construção de infraestruturas no sobsolo para 

telecomunicações em fibra ótica e ocupação de espaço público, com 

validade até 04/10/2014. -------------------------------------------  
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Posteriormente em reunião de Câmara, realizada em 02/11/2017, sob a 

informação técnica n.º 1390/SCOU/2017, o Executivo deliberou por 

unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento, que 

deu origem ao alvará de ocupação do domínio público n.º 197/14, com a 

fundamentação expressa nos termos do disposto no artigo 9.º, do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Publico 

Municipal. ---------------------------------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 28/11/2017, através de competente 

notificação, à interessada para, querendo e num prazo de 10 dias e por 

escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão.  ------------------------------------------------------- 

Consultado o processo, verifica-se que a interessada não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem procedeu ao 

pagamento do montante de 106€, respeitante ao valor da taxa da vistoria 

realizada no dia 03/10/2017.  -------------------------------------- 

2 – Fundamentação -------------------------------------------------- 

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas no artigo 2.º, do Regulamento de Obras e 

Trabalhos no Subsolo do Domínio Publico Municipal, caduca se as obras 

não forem iniciadas no prazo de noventa dias a contar da notificação 

da emissão do alvará, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º, do Regulamento 

de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Publico Municipal.  ----- 

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da licença, tem de ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência 

prévia dos interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do RJUE. 

3 – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Assim, propõe-se que o 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 ocupação do 

domínio público n.º 197/14, emitido por este Município, cuja validade 

para conclusão das obras terminou a 04/10/2014, nos termos do n.º 1 

do artigo 9.º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Publico Municipal. -------------------------------------------------  

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma, bem como notificar a 

requerente para vir a processo, proceder ao pagamento do montante de 

106€, respeitante ao valor da taxa da vistoria, realizada em 

03/10/2017, para assim se poder proceder de imediato à libertação do 

montante de 600€, correspondente ao valor da caução prestada, através 

da guia n.º DOC - 2014/10/03.  ------------------------------------- 

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

Chaves, 7 de maio de 2021 ------------------------------------------     

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias -------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.05.11: -------------------------------------------------------- 

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 VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.05.11: --------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. PROJETO DE ESPECIALIDADES – CADUCIDADE - RUA DO CANTO DO COTO 

Nº 41 – OURA – ANTÓNIO AUGUSTO MOUTINHO MARTINS – PROCESSO Nº 386/19 

– INFORMAÇÃO Nº 220/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA DA ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA CRISTINA DIAS, 

DATADA DE 2021.05.07. ----------------------------------------------- 

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 

1662/19, o requerente, apresentou os projetos de especialidade com 

vista ao licenciamento de uma operação urbanística de reconstrução de 

edificação destinado a habitação na rua do Canto do Couto, n.º 41, em 

Oura. --------------------------------------------------------------  

O projeto de arquitetura foi aprovado conforme despacho exarado a 

23/05/2019. --------------------------------------------------------  

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 1347/SCOU/2019, datada de 08/08/2019, com despacho do Vereador 

responsável, de 13/08/2019, foi o requerente notificado, em 

19/08/2019, que o pedido de licenciamento foi deferido, tendo sido 

informado 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 de acordo com o disposto 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 o requerente liquidar 

as respetivas taxas administrativas, devidas pela realização de 

operações urbanísticas para o concelho de Chaves, não o fez até à 

presente data. ------------------------------------------------------ 

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

A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de 

loteamento que não exija a realização de obras de urbanização, bem 

como a licença para a realização das operações urbanísticas previstas 

nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, do RJUE, 

caducam, no caso da licença, se no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do 

respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e sendo devida, não 

ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, 

determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação 

urbanística, conforme o previsto nos termos do n.º 2, do artigo 71.º, 

do RJUE. ------------------------------------------------------------

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. --------------------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito -------------------------------

Propõe-se o agendamento deste assunto para uma próxima reunião de 

Câmara, com vista a ser declarada a caducidade do respetivo processo, 

apresentado junto deste Município, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º 

do RJUE, na sua redação atual, por no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não ter requerido a emissão do 
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respetivo alvará e por não ter ocorrido a liquidação das respetivas 

taxas administrativas, no prazo previsto para o efeito, determinando 

a imediata cessação da operação urbanística. ------------------------

Notificar o requerente, ao abrigo e para os efeitos do disposto nos 

artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

conjugado com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do RJUE, da intenção 

de se declarar a caducidade de licenciamento do presente processo, com 

base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um prazo 

de 10 dias úteis, para, querendo, por escrito, se pronunciar sobre o 

presente sentido de decisão. ----------------------------------------

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

Chaves, 7 de maio de 2021 ------------------------------------------- 

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. --------------------------

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.05.11: --------------------------------------------------------

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 VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.05.11: ---------------------------------

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.12. CADUCIDADE DO ALVARÁ DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA A 

CONSTRUÇÃO DE NOVAS INFRA.ESTRUTURAS – RUA ENFERMEIRO CARVALHO – SANTA 

MARIA MAIOR – ZON TV CABO PORTUGAL S.A. – PROCESSO Nº 632/13 – 

INFORMAÇÃO Nº 222/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA CRISTINA DIAS, 

DATADA DE 2021.05.07. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – Enquadramento --------------------------------------------------  

O processo refere-se a um pedido de licenciamento relativo às obras 

de construção de novas infraestruturas, para a instalação de rede de 

distribuição de televisão por cabo, a executar na Rua Enfermeiro 

Carvalho, na freguesia de Santa Maria Maior. ------------------------   

Em 20/03/2014 foi emitido o alvará de ocupação do domínio público n.º 

45/14, para obras de construção de infraestruturas no sobsolo para 

telecomunicações em fibra ótica e ocupação de espaço público, com 

validade até 25/03/2014. -------------------------------------------  

Posteriormente em reunião de Câmara, realizada em 02/11/2017, sob a 

informação técnica n.º 1400/SCOU/2017, o Executivo deliberou por 

unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento, que 

deu origem ao alvará de ocupação do domínio público n.º 45/14, com a 

fundamentação expressa nos termos do disposto no artigo 9.º, do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

Tal decisão foi dada a conhecer, em 23/11/2017, através de competente 

notificação, à interessada para, querendo e num prazo de 10 dias e por 

escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 
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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 procedeu ao 

pagamento do montante de 106€, respeitante ao valor da taxa da vistoria 

realizada no dia 03/10/2017. ---------------------------------------  

2 – Fundamentação -------------------------------------------------- 

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas no artigo 2.º, do Regulamento de Obras e 

Trabalhos no Subsolo do Domínio Publico Municipal, caduca se as obras 

não forem iniciadas no prazo de noventa dias a contar da notificação 

da emissão do alvará, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º, do Regulamento 

de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Publico Municipal. ------   

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da licença, tem de ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência 

prévia dos interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do RJUE.  

3 – Da Proposta em sentido estrito ----------------------------------  

Assim, propõe-se que o 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 ocupação do 

domínio público n.º 45/14, emitido por este Município, cuja validade 

para conclusão das obras terminou a 25/03/2014, nos termos do n.º 1 

do artigo 9.º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal. ------------------------------------------------- 

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma, bem como notificar a 

requerente para vir a processo, proceder ao pagamento do montante de 

106€, respeitante ao valor da taxa da vistoria, realizada em 

03/10/2017, para assim se poder proceder de imediato à libertação do 

montante de 615€, correspondente ao valor da caução prestada, através 

da guia n.º DOC - 2014/3/20. ---------------------------------------  

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

Chaves, 7 de maio de 2021 ------------------------------------------     

A Assistente Técnica, Paula Cristina dias. -------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.05.11: --------------------------------------------------------

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 VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.05.11: ---------------------------------

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.13. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – LOTEAMENTO Nº 26/87, LOTE 

1 – VILAR DE NANTES – FERNANDA AFONSO FONTES FERNANDES – PROCESSO Nº 

369/02 – INFORMAÇÃO Nº 950/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA CONCEIÇÃO 

MARTINS, DATADA DE 2021.05.20. -------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão ------------------------------------------------------- 

A pretensão incide sobre um pedido de Legalização dos anexos 

construídos sem a respetiva licença de construção, bem como 

autorização de utilização da habitação, sita no lote n.º1 do alvará 

de loteamento n.º 26/87- em Vilar de Nantes. ----------------------- 

II – Antecedentes --------------------------------------------------- 

A requerente possui alvará de licença de obras n.º 216/03 referente a 

uma edificação no lote n.º 1 do alvará de loteamento n.º 26/87- em 

Vilar de Nantes. ---------------------------------------------------- 

Posteriormente apresentou projeto de alterações ao retrocitado alvará, 

alterações essas, que culminaram com a emissão de novo alvará de 

licença de obras n.º 460/05. ---------------------------------------- 

III – Localização --------------------------------------------------- 

A pretensão localiza-se da edificação situa-se lote n.º 1 do alvará 

de loteamento n.º 26/87- em Vilar de Nantes. ------------------------ 

IV- Enquadramento Urbanístico --------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 369/02 

– o edifício situa-se de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) 

em vigor, na Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis, e na categoria 

1.3- Outros Aglomerados. -------------------------------------------- 

4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

O processo enquadra-se no preceituado no artigo 102º -A do Dec-Lei 

136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como se enquadra com o disposto 

no art.º 73-C do Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE). ------------ 

4.3- Normas Especiais – Loteamentos --------------------------------- 

A operação urbanística em causa- construção de moradia unifamiliar e 

anexos ocupa o lote n.º 1 do alvará de loteamento n.º 1/87- em Vilar 

de Nantes. --------------------------------------------------------- 

V – Descrição da Intervenção --------------------------------------- 

O requerente apresenta projeto para legalizar os anexos com área de 

259,8 m2 de um piso e inscritos na matriz sob o n.º 714 e registado 

na conservatória de registo predial n.º 204/19880201 com área de 

4344,00m2. --------------------------------------------------------- 

O prédio urbano não está descrito no registo da conservatória. ------  

O alvará de licença de obras n.º 216/03 e aditamento n.º 460/05 refere-

se ao prédio composto por r/c e andar e destinada a habitação. ----- 

Face à memória descritiva e justificativa apresentada e que consta em 

anexo, é referido: -------------------------------------------------- 

►Que a legalização da construção existente possui uma área de 

implantação de 259,80 m2; ------------------------------------------- 

►A intervenção baseia-se na legalização dos anexos. ----------------- 

►A intervenção a legalizar não necessita de obras; ------------------ 

►A edificação a legalizar destina-se a garagem, casa de máquinas, 

alpendre e galinheiro de apoio à habitação existente; --------------- 

VI – Análise Processual --------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 969/21, vem o requerente solicitar a 

legalização nos termos do disposto no n.º1 do artigo 73-C do RMUE, e 

o preceituado no artigo 102.º-A do RJUE para os  anexos, com emissão 

de autorização de utilização em virtude de a legalização não contemplar 

obras. ------------------------------------------------------------- 

A requerente pretende legalizar os anexos com área de 259,8 m2 de um 

piso. Pretende ainda a autorização de utilização da habitação 

licenciada sob o n.º 216/03 e 460/05 e dos anexos. ----------------- 
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Face ao solicitado, pelo requerente, e de acordo com o preceituado no 

n.º6 do artigo 73-C do RMUE, pelo que o processo em causa foi à 

Comissão de Vistorias, a qual procedeu à realização da Vistoria 

Municipal, em conformidade com o plasmado no n.º8 do artigo 73-C 

conjugado com os números 6,7 e 9 por forma a legalizar a edificação, 

conforme auto n.º 8/2021 de 13/05. --------------------------------- 

Trata-se pois de uma edificação existente, sem execução de obras, 

enquadrando-se assim, no n.º 2 do artigo 102-A do RJUE, bem como no 

n.º 3 do art.º 73-C do RMUE, com a emissão de autorização de 

utilização. -------------------------------------------------------- 

De acordo com as razões de facto enunciadas a legalização da operação 

urbanística - edificação - não consubstancia obras, pelo que a sua 

legalização é titulada por autorização de utilização, em conformidade 

com o disposto no n.º 3 do artigo 73º- C do RMUE, não se vendo qualquer 

inconveniente na sua emissão. -------------------------------------- 

Dado que a habitação foi construída com licença de obras, não possuindo 

ainda licença de utilização, pelo que solicita a emissão da mesma, e 

aquando da vistoria para efeitos de legalização, constatou-se que a 

mesma respeita os projetos licenciados, nada há a opor à sua emissão. 

VII – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, julgo salvo melhor opinião, de deixar à 

consideração superior a emissão da competente decisão administrativa 

de: ---------------------------------------------------------------- 

7.1- Deferimento das obras realizadas sem controlo prévio – 

legalização de anexos, com a emissão de autorização de utilização 

7. 2- Deferimento da emissão da autorização de utilização referente a 

uma habitação. ------------------------------------------------------   

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; ----------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Caso seja deliberado deferir o pedido supra, deverá o interessado 

requerer no prazo máximo de 30 dias a emissão do respetivo alvará 

conforme o disposto no n.º14 do artigo 73C do RMUE. ----------------- 

A Camara possui o prazo de 10 dias, após apresentação do requerimento 

do interessado, para a emissão do respetivo alvará, conforme o disposto 

no n.º4 do artigo 76 e n.º1 do artigo 64 do RJUE e desde que se mostrem 

pagas as taxas no valor de 313,80 €. ------------------------------

VIII – Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de 

infra - estruturas urbanísticas ------------------------------------- 

Os custos centrados nos procedimentos de aprovação e execução das 

operações urbanísticas estão, manifestamente, associados ao dever de 

liquidação e cobrança das respetivas taxas urbanísticas e ou 

compensações, para além dos inerentes custos administrativos 

relacionados com a sua tramitação procedimental. Estas taxas, para o 

caso em apreço, encontram-se isentas ao abrigo do disposto no n.º 2 

do artigo 23.º do Capítulo V do Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas devidas pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 

314/2010). --------------------------------------------------------- 

IX – Das Taxas Devidas pela Emissão de Autorização de utilização 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 69 do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar no concelho 

de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes mapas de medição: 
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  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

          

SECÇÃO IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção III APRECIAÇÃO DE OUTROS PEDIDOS       

Artigo 54º  Apreciação de Autorização de Utilização       

nº1 
Autorização de Utilização de edifícios ou 

suas frações (taxa geral) 
1 58,00 € 58,00 € 

n.º7 
Acresce para outros fins não previstos 

anteriormente, por unidade de ocupação 
1 100,45 € 100,45 € 

  TOTAL-1     158,45 € 

SECÇÃO V VISTORIAS       

ART.º 76 Outras Vistorias    

n.º6  
Pela realização de outras vistorias não 

especialmente previstas  
1 55,70 € 55,70 € 

ART.º 75 

Vistorias para efeitos de emissão de 

autorização de utilização, ou alteração de 

utilização 

   

n.º1  

Taxa geral para a realização de vistorias 

para efeitos de emissão de autorização de 

utilização 

1 55,70 € 55,70 € 

n.º2- 

 

 a) 

Acresce ao valor referido em 1 por cada 

unidade de ocupação 

Habitação unifamiliar 

 

1 
12,20 € 12,20 € 

  TOTAL-2     123,60 € 

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 72.º Autorização de Utilização       

n.º 1 
Concessão de autorização de utilização 

(taxa geral) 
1 29,00 € 29,00 € 

n.º2 
Para habitação, por fogo, acresce ao valor 

referido no número 1  
 11,10 € 11,10 € 

n.º 6 

Anexos e garagem ou lugares de aparcamento, 

sendo construções autónomas contiguas, ou 

inseridas, ou não, em processos referentes 

a edifícios identificados supra, acrescem 

por unidade de ocupação, ao valor fixados 

nos números anteriores  

1 2,75 € 2,75 € 

  TOTAL-3     31,75 € 

          

  TOTAL-1     
158,45 € 

  TOTAL-2     
123,60 € 

  TOTAL-3     
31,75 € 

  VALOR GLOBAL     313,80 € 

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

Chaves, 20 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins. ------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. 

RUI LOPES, DE 20 DE MAIO DE 2021. ---------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 
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DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.05.20: --------------------------------- 

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.14. CADUCIDADE DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 

– LUGAR DE SARRRIBES – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ, TRINDADE E 

SANJURGE – RUI MANUEL MACHADO MAGALHÃES – PROCESSO Nº 69/18 – 

INFORMAÇÃO Nº 232/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA CRISTINA DIAS, 

DATADA DE 2021.05.12. ----------------------------------------------- 

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 18/03/2021, sob a Informação nº 

99/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de um imóvel destinado a 

habitação, com a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 

2, do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação 

atual. -------------------------------------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 18/03/2021, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. --------------------------------------- 

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. -----------------------------------------   
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Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

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

Chaves, 12 de maio de 2021 ------------------------------------------  

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.05.13: --------------------------------------------------------

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 VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.05.13: ---------------------------------

À reunião de Câmara ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.15. CADUCIDADE DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA EDIFICAÇÃO DE UM 

PRÉDIO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – LUGAR DE SÃO CRISTOVÃO, RUA DO 

CARAMBELO, VILAR DE NANTES UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES 

– ABÍLIO MEDEIROS ATANAZIO – PROCESSO Nº 899/17 – INFORMAÇÃO Nº 

230/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA CRISTINA DIAS, DATADA 

DE 2021.05.12. ------------------------------------------------------ 

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 04/03/2021, sob a Informação nº 

86/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo licenciamento de uma operação urbanística de 

edificação de um prédio de habitação unifamiliar composta por 2 pisos, 

com a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 

71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação atual. --------- 

Tal decisão foi dada a conhecer, em 29/03/2021, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. --------------------------------------------------------   

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE.  ---- 
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Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. --------------------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito     ---------------------------- 

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. -----------------------------------------  

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma.  -------------------- 

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

Chaves, 12 de maio de 2021 ------------------------------------------  

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias --------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.05.13: -------------------------------------------------------- 

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 VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.05.13: --------------------------------- 

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. CADUCIDADE DE LICENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR – LUGAR DE LAMA DE AGULHA – PARADELA DE MONFORTE – 

GUILHERME MARTINS REIS – PROCESSO Nº 312/17 – INFORMAÇÃO Nº 

234/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, DA ASSISTENTE 

TÉCNICA, SRª PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.05.13. ------------- 

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 

1233/17, o requerente, apresentou os projetos de especialidade com 

vista ao licenciamento de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na obra de construção de imóvel destinado a 

habitação, no Lugar da Lama da Agulha, Paradela de Monforte. --------   

O projeto de arquitetura foi aprovado conforme despacho exarado a 

23/05/2017. --------------------------------------------------------  

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 1079/SCOU/2017, datada de 23/07/2017, com despacho do Vereador 

responsável, de 02/08/2017, foi o requerente notificado, em 

02/08/2017, que o pedido de licenciamento foi deferido, tendo sido 

informado 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 
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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 o requerente liquidar 

as respetivas taxas administrativas, devidas pela realização de 

operações urbanísticas para o concelho de Chaves, não o fez até à 

presente data e nada foi acrescentado ao processo. ------------------  

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

A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de 

loteamento que não exija a realização de obras de urbanização, bem 

como a licença para a realização das operações urbanísticas previstas 

nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, do RJUE, 

caducam, no caso da licença, se no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do 

respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e sendo devida, não 

ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, 

determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação 

urbanística, conforme o previsto nos termos do n.º 2, do artigo 71.º, 

do RJUE. ------------------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

Propõe-se o agendamento deste assunto para uma próxima reunião de 

Câmara, com vista a ser declarada a caducidade do respetivo processo, 

apresentado junto deste Município, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º 

do RJUE, na sua redação atual, por no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não ter requerido a emissão do 

respetivo alvará e por não ter ocorrido a liquidação das respetivas 

taxas administrativas, no prazo previsto para o efeito, determinando 

a imediata cessação da operação urbanística. ------------------------  

Notificar o requerente, ao abrigo e para os efeitos do disposto nos 

artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

conjugado com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do RJUE, da intenção 

de se declarar a caducidade de licenciamento do presente processo, com 

base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um prazo 

de 10 dias úteis, para, querendo, por escrito, se pronunciar sobre o 

presente sentido de decisão. ----------------------------------------  

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

Chaves, 13 de maio de 2021 ------------------------------------------  

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.05.14: --------------------------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ------------------------------------------------

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.05.17: ---------------------------------

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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3.17. ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO NA FREGUESIA DE VILAR DE NANTES – RIBEIRA 

DAS AVELÃS – JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DE NANTES – INFORMAÇÃO Nº 

167/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DA SRª SÓNIA SALGADO, 

TÉCNICA SUPERIOR, DATADA DE 2021.05.12. ----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1. Através do e-mail enviado a 11-05-202, vem a Junta de freguesia 

de Vilar de Nantes submeter à aprovação da Câmara Municipal, uma 

proposta para a atribuição de topónimo a um arruamento, localizado na 

zona conhecida como “Ribeira das Avelãs”. --------------------------- 

1.2.A referida proposta, aprovada em reunião extraordinária da Junta 

de Freguesia de Vilar de Nantes, realizada no pretérito dia 07-05-

2021, nos termos da ata que se anexa, visa atribuir a denominação de 

“Beco da Ribeira das Avelãs”, ao arruamento cartografado na imagem 

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

 

 
 

2. ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA ---------------------------------------- 

2.1.Nos termos das disposições previstas na alínea ss), do n.º1, do 

artigo 33.º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL) 

e no artigo 3.º, do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de 

Polícia do Município de Chaves (RMTNP), publicado em Diário da 

República pelo Aviso n.º 12587/2011, compete à Câmara Municipal, por 

iniciativa própria, ou sob proposta de outras entidades, deliberar 

sobre a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer as 

regras de numeração dos edifícios. ----------------------------------  

2.2. Também, nos termos das disposições combinadas previstas nos n.º1 

e nº2, do artigo 56.º, do Anexo 1, do RJAL, e no artigo 9.º, do RMTNP, 

as atribuições toponímicas devem ser publicadas em edital afixado nos 

lugares de estilo, durante 5 dos 10 dias subsequentes à tomada da 

deliberação ou decisão, em boletim municipal e nos jornais regionais 

editados na área do município de Chaves, nos 30 dias subsequentes à 

tomada de decisão. -------------------------------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Face ao exposto, e tendo em conta a natureza e o objeto do assunto em 

causa, propõe-se ao Chefe da Divisão de Projetos e Mobilidade que 
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submeta a presente informação à consideração do Senhor Presidente, Dr. 

Nuno Vaz, para adoção da seguinte estratégia procedimental: --------- 

i). Aprovação prévia da proposta apresentada pela Junta de freguesia 

de Vilar de Nantes; ------------------------------------------------- 

ii). Merecendo acolhimento por parte do Senhor Presidente, deverá a 

mesma ser submetida a reunião de câmara, com vista à obtenção de uma 

deliberação conducente à aprovação, por parte do Órgão Executivo 

municipal, da atribuição da denominação “Beco da Ribeira das Avelãs”, 

ao arruamento em causa; --------------------------------------------- 

iii). Uma vez conquistada a homologação por parte do Executivo 

Municipal, nos termos anteriormente sugeridos, propõe-se que sejam 

determinados os seguintes procedimentos: - Notificar o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Vilar de Nantes, da decisão que 

recaiu sobre a presente informação; - Publicação da decisão, em 

cumprimento do disposto no artigo 56º, do RJAL. --------------------- 

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

Chaves, 12 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Sónia Salgado. ----------------------------------  

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DATADO DE 2021.05.14: ------------ 

Atento aos fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente ao 

sancionamento da estratégia procedimental enunciada no seu ponto 3. - 

À consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz. ------------------ 

DESPACHO DO VICE – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR FRANCISCO 

CHAVES DE MELO, DATADO DE 2021.05.18: ------------------------------- 

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. RECONSTRUÇÃO E ALTERAÇÃO DE UM EDIFICIO DE EDIFICIO - PROCESSO 

251/18 – ANDRÉ CARDOSO TEIXEIRA – LARGO GENERAL SILVEIRA, Nº 17 – 1 E 

2 ANDARES – FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 

156/UVCH/21, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. 

ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 13 DE MAIO DE 2021. --------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1. O requerente, na qualidade de proprietário da fração “B” de um 

prédio no Largo General Silveira, 17, na freguesia de Santa Maria 

Maior, em Chaves, solicita autorização para o desenvolvimento de usos 

mistos na fração em causa e o seu averbamento no alvará de autorização 

de utilização.  ----------------------------------------------------- 

1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.2.1. No âmbito do processo n.º 251/18, foram executadas obras de 

reconstrução/ampliação, tituladas pelo alvará de n.º 1/19; --------- 

1.2.2. Em julho de 2019 foi emitida uma alteração à propriedade 

horizontal que, mantendo a fração “A”, reunia as oito restantes 

frações, de “B” a “I”, em apenas duas, destinadas a 

“comércio/serviços”, e a “habitação”, a fração “C”; posteriormente foi 

promovida uma nova alteração à propriedade horizontal, unindo essas 

duas últimas frações numa só, a fração “B”, destinada a “habitação”; 

1.2.3. Após a conclusão das obras foi emitido o alvará de autorização 

de utilização n.º 1/20, mantendo-se o uso da fração “A” e alterando o 
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uso da fração “B” para habitação. -----------------------------------

1.3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

O presente pedido encontra-se instruído, para além do respetivo 

requerimento, com os seguintes elementos: --------------------------- 

• CD com o pedido em formato digital; ------------------------------ 

• Declaração de conformidade digital; ------------------------------ 

• Cópia do alvará de alteração de utilização n.º 1/20; ------------- 

• Declaração da coproprietária em como tomou conhecimento das 

condições legais necessárias ao uso complementar solicitado; ----- 

• Cópia da certidão da Conservatória do Registo Predial referente à 

fração em causa; ------------------------------------------------- 

• Cópia dos dados da atividade que se pretende exercer na fração (CAE 

74200 e 01215)---------------------------------------------------- 

• Memória descritiva da adequação da atividade ao espaço e às normas 

indicadas no RMUE, incluindo fotografias do local; --------------- 

• Plantas da fração “B”. ------------------------------------------- 

2 – ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

2.1. NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------- 

O presente pedido enquadra-se no previsto no n.º 1 do artigo 62.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e posteriores alterações 

(RJUE) e no artigo 73.º-A do RMUE (Regulamento Municipal da Urbanização 

e da Edificação – Regulamento n.º 732/2015). ------------------------ 

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ----------- 

Instrumentos de planeamento em vigor – PDM: ------------------------- 

De acordo com extrato da planta n.º 34A do Plano Diretor Municipal, o 

edifício localiza-se em classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.1 – cidade de Chaves; ----------------------------------- 

São assim aplicáveis as regras referentes aos usos admissíveis 

definidas na alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º, no n.º 1 do artigo 15.º 

e no artigo 16.º do regulamento do PDM. -----------------------------

3 – ANÁLISE/PARECER ------------------------------------------------- 

3.1. A requerente pretende a emissão de declaração de compatibilidade 

do uso complementar de serviços, com a utilização de habitação 

prevista, para a fração “B” do prédio situado no Largo General 

Silveira, 17, na freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves. --------- 

3.2. O uso complementar pretendido é de serviços (atividades 

fotográficas – CAE 74200); ------------------------------------------ 

3.3. O pedido está corretamente instruído, com todos os elementos 

indicados no n.º 2 do artigo 73-A do RMUE, designadamente com os 

elementos escritos e desenhados que justificam o cumprimento dos 

requisitos listados nas alíneas a) a e) do artigo 73.º-A do RMUE; 

3.4. O edifício onde se pretende desenvolver as atividades em questão 

está situado em espaço urbano e urbanizável, categoria 1.1 – cidade 

de Chaves, o qual está vocacionado para a utilização e ocupação do 

solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou mista, de 

acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do regulamento do Plano 

Diretor Municipal. -------------------------------------------------- 

3.5. Nestas circunstâncias, verificando-se que o pedido está 

corretamente instruído, e que é justificado o cumprimento dos 

critérios listados no n.º 1 do artigo 73.º-A do RMUE, nada há a opor 

à emissão da declaração solicitada por intermédio do requerimento n.º 

1077/21. -----------------------------------------------------------

4 – PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

4.1. Em face do acima exposto propõe-se que este assunto seja submetido 

à próxima reunião da Câmara Municipal, com vista a obter o 

reconhecimento que os usos pretendidos (uso dominante e uso acessório) 
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reúnem os requisitos referidos no RMUE, autorizando, assim, o 

desenvolvimento da atividade complementar de “Atividades fotográficas” 

(CAE 74200), compatível com o uso dominante previsto no alvará de 

alteração de utilização n.º 1/20 para a fração “B” do prédio situado 

no Largo General Silveira, 17, na freguesia de Santa Maria Maior, em 

Chaves. ------------------------------------------------------------

4.2. Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido, deve 

de seguida proceder-se ao averbamento no título de utilização já 

emitido (alvará de alteração de utilização n.º 1/20, referente à fração 

“B”), da atividade de serviços pretendida – “Atividades fotográficas” 

(CAE 74200). ------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 13 de maio de 2021 ----------------------------------------- 

O técnico superior  ------------------------------------------------ 

(António J. P. Malheiro Rodrigues) --------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. 

RUI LOPES, DE 14 DE MAIO DE 2021: ----------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SRA. Arq. SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 14 DE MAIO DE 2021. --------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. ----------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 17 DE  

MAIO DE 2021: ------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.19. RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO E 

COMÉRCIO/SERVIÇOS - PROCESSO 755/20 – HERMINIO ALVES DO FUNDO – RUA 

CÂNDIDO SOTTO MAYOR E RUA CANTO DO RIO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DA 

MADALENA E SAMAIÕES - INFORMAÇÃO N.º 160/UVCH/21, DA UNIDADE DE 

VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 

17 DE MAIO DE 2021. ------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1. O requerente, na qualidade de proprietário de dois imóveis 

situados na esquina da Rua Cândido Sotto Mayor com a Travessa do Canto 

do Jardim, 3, na união das freguesias da Madalena e Samaiões, em 

Chaves, solicitou, por intermédio dos requerimentos n.º 2090/20 e n.º 

27/21, a aprovação do projeto de arquitetura que visa a realização de 

obras de reconstrução e ampliação, que, por força dos pareceres “não 

favorável” emitidos pela DGPC, foram indeferidos. ------------------- 

Por intermédio do requerimento n.º 743/21, foram apresentados novos 

elementos do projeto que visam dar cumprimento às questões referidas 

nos pareceres da DGPC. ---------------------------------------------- 

1.2. INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

1.2.1. O pedido está instruído, para além do requerimento, com os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 
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• CD com o pedido de aprovação do projeto de arquitetura em formato 

digital: peças escritas em formato “.PDF” e peças desenhadas em 

formato “.DWF”; o levantamento topográfico e a planta de 

implantação estão no formato “.DWG”; -------------------------- 

• Cópia das Certidões da Conservatória do Registo Predial 

referentes ao prédio em causa; -------------------------------- 

• Declaração de compatibilidade entre o formato papel e o digital; 

• Ficha de elementos estatísticos preenchida (Q3); -------------- 

• Termos de responsabilidade do coordenador e do autor do projeto 

dos projetos de arquitetura e de arranjos exteriores, 

acompanhados por declaração da Ordem dos Arquitetos e seguro de 

responsabilidade civil profissional; -------------------------- 

• Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico, 

acompanhado por declaração da Ordem dos Engenheiros Técnicos e 

seguro de responsabilidade civil profissional; ---------------- 

• Calendarização da execução da obra; --------------------------- 

• Estimativa orçamental do custo total da obra; ----------------- 

• Memória descritiva e justificativa do projeto de arquitetura, 

incluindo o quadro de áreas; ---------------------------------- 

• Levantamento fotográfico do existente; ------------------------ 

• Plantas de localização e enquadramento no PDM; ---------------- 

• Peças desenhadas do projeto de arquitetura, incluindo o 

levantamento topográfico, plantas e alçados da situação 

existente, plantas e alçados das alterações, plantas, cortes e 

alçados da proposta e pormenores construtivos; ---------------- 

• Projeto de acessibilidades, com memória descritiva e peças 

desenhadas acompanhada de termo de responsabilidade do seu autor; 

• Declaração do técnico responsável pela elaboração do levantamento 

topográfico, e certificação das respetivas habilitações; ------ 

• Relatório Prévio (artigo 4.º do DL 140/2009). ----------------- 

1.2.2. Verifica-se assim que foram entregues os elementos aplicáveis 

de entre os previstos nos n.os 1 e 15 do anexo I da Portaria acima 

referida e do RMUE. ------------------------------------------------- 

2 – ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

2.1. NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------- 

O presente pedido enquadra-se no previsto na alínea d) do n.º 2 do 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, e posteriores 

alterações, que estabeleceu o Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), estando assim sujeito a licença administrativa. -- 

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ----------- 

2.2.1. Instrumentos de planeamento em vigor – PDM: ------------------ 

De acordo com extrato da planta n.º 34A do Plano Diretor Municipal, o 

edifício localiza-se em classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.1 – cidade de Chaves; ---------------------------------- 

Com a publicação do Aviso n.º 5233/2018, publicado a 18 de abril, 

concluiu-se o processo de alteração ao regulamento do PDM em vigor no 

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

Serão assim aplicáveis as regras de edificabilidade definidas no 

artigo 19.º do regulamento do PDM, alterado e republicado por 

intermédio do aviso acima referido, designadamente as constantes da 

alínea a) do seu n.º 2. --------------------------------------------- 

2.2.2. Enquadramento no Plano de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Chaves (PSCH) – elemento orientador da gestão urbanística: ---------- 

De acordo com a proposta do referido plano, o edifício em análise, 

integrado na Unidade de Projeto “D”, aparece caracterizado nas fichas 



                                                                F. 9 

                                                                  _____________________ 

 
36.22 e 36.23, o primeiro como exemplo de arquitetura civil, de 

linguagem erudita, composto por paredes resistentes de pedra, e o 

segundo como exemplo de arquitetura civil, de linguagem tradicional, 

também composto por paredes resistentes de pedra; identificaram-se 

elementos notáveis, no primeiro relacionados com diversos elementos 

construtivos e com o seu enquadramento, e no segundo essencialmente 

com o seu enquadramento e com os vestígios arqueológicos presentes; 

apenas foram referidas dissonâncias no segundo caso, relacionadas com 

a existências de diversos tipos de reboco e cores, assim como os 

caixilhos dos vãos dos espaços comerciais, a chaminé exterior e os 

elementos publicitários instalados; considerou-se como intervenção 

preferencial, nos dois casos, a beneficiação. ----------------------- 

2.3. PARECER EXTERNO ------------------------------------------------ 

2.3.1. Considerada a sua inclusão dentro da área de proteção a um 

monumento nacional, e por se projetar parcialmente sobre o referido 

monumento, a muralha do século XVII (Hornaveque da Madalena), a 

aprovação do pedido de licenciamento em análise deverá ser precedida 

de um parecer favorável da administração do património cultural 

competente, nos termos das disposições combinadas do n.º 4 do artigo 

43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e do artigo 13.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro; assim, o referido projeto 

de arquitetura foi submetido, por intermédio da plataforma SIRJUE, à 

Direção Regional da Cultura do Norte, que, por intermédio da informação 

n.º S-2021/552948, emitiu um parecer não favorável, cujo conteúdo 

deverá ser comunicado ao requerente. -------------------------------- 

2.3.2. Esse parecer não favorável é fundamentado em diversas questões, 

das quais se destacam a necessidade de maior detalhe no Relatório 

Prévio, referindo ainda que não será admissível a ampliação da 

construção sobre o paramento da muralha, designadamente no seu tramo 

sudoeste. ---------------------------------------------------------- 

3 – PARECER --------------------------------------------------------- 

3.1. Nos termos do n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 

setembro, não podem ser concedidas pelo município licenças para obras 

de construção e para quaisquer trabalhos que alterem a distribuição 

de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios sem 

prévio parecer favorável da administração do património cultural 

competente. Assim, face ao parecer “não favorável” da DGPC não será 

possível ao município aprovar o projeto de arquitetura apresentado. - 

3.2. Embora a emissão do parecer “não favorável” da DGPC se relacione 

com o insuficiente desenvolvimento e detalhe do relatório prévio, as 

questões referidas quanto à ampliação da construção sobre o paramento 

da muralha, poderão determinar alterações importantes ao projeto. -- 

Assim, como o cumprimento de algumas das condicionantes do parecer da 

DGPC poderá implicar uma alteração da volumetria do edifício proposto, 

entende-se que será extemporânea qualquer análise ao cumprimento das 

normas aplicáveis do PDM, designadamente a alínea a) do n.º 2 do artigo 

19.º do respetivo regulamento. -------------------------------------- 

4 – PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

4.1. Em face do acima exposto, propõe-se que este assunto seja 

submetido à próxima reunião da Câmara Municipal, com vista a deliberar 

o indeferimento do projeto de arquitetura apresentado por intermédio 

dos requerimentos n.º 2090/20, n.º 27/21 e n.º 743/21, com base na 

alínea c), do número 1, do artigo 24.º, do RJUE. -------------------- 

4.2. Caso a presente proposta venha a ser superiormente sancionada, e 

nos termos do n.º 1 do artigo 121.º do Código do Procedimento 

Administrativo, deverá ser dado conhecimento aos requerentes do 
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projeto de decisão referente ao seu pedido e proposto pela presente 

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

4.3. Deverá ainda, nos termos das disposições combinadas dos artigos 

121.º e 122.º, ambos do citado Código, ser concedido o prazo de dez 

(10) dias aos requerentes para, querendo, vir a processo dizer o que 

se lhe oferecer quanto ao presente projeto de decisão. ------------- 

4.4. Propõe-se ainda que os requerentes sejam convidados a apresentar 

um novo projeto de arquitetura para a promoção da reabilitação do 

edifício em causa, onde seja dado cumprimento às questões indicadas 

no parecer da DGPC. ------------------------------------------------- 

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

Chaves, 17 de maio de 2021 ------------------------------------------------ 

O técnico superior -------------------------------------------------------- 

(António J. P. Malheiro Rodrigues)---------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. 

RUI LOPES, DE 18 DE MAIO DE 2021. ---------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 18 DE 

MAIO DE 2021: ------------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.20. OBRAS DE REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO DESTINADO A 

HABITAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS - PROCESSO 247/21 – RICMOR, LDA. – LARGO 

DO ARRABALDE – FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 

157/UVCH/21, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. 

ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 13 DE MAIO DE 2021. --------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1. A empresa requerente, na qualidade de proprietária de um imóvel 

situado entre a Rua das Longras e a Alameda de Trajano, 2, na freguesia 

de Santa Maria Maior, em Chaves, solicita, por intermédio do 

requerimento n.º 758/21, a aprovação do projeto de arquitetura que 

visa a reabilitação e ampliação do edifício, destinado a 

comércio/serviços e habitação multifamiliar. ------------------------ 

1.2. INSTRUÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------- 

1.2.1. O pedido está instruído, para além do requerimento, com os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

• CD com o projeto de arquitetura e restante documentação em 

formato digital: as peças escritas em formato “.PDF” e as peças 

desenhadas em formato “.PDF”; o levantamento topográfico e planta de 

implantação estão no formato “.DWF” e “.DWG”; ----------------------- 

• Cópia da Certidão da Conservatória do Registo Predial e da 

caderneta predial urbana, referentes ao prédio em causa; ------------ 

• Ficha de elementos estatísticos devidamente preenchida (INE – 

Q3); --------------------------------------------------------------- 

• Declarações de compatibilidade entre os formatos papel e digital; 
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• Termo de responsabilidade do coordenador de projetos e do autor 

do projeto de arquitetura, acompanhados de declaração da Ordem dos 

Arquitetos e declaração relativa ao seguro de responsabilidade civil 

profissional; ------------------------------------------------------ 

• Declaração do técnico responsável pela elaboração do levantamento 

topográfico e documentação comprovativa das respetivas qualificações; 

• Calendarização da obra; --------------------------------------- 

• Estimativa orçamental; ---------------------------------------- 

• Levantamento fotográfico do existente; ------------------------ 

• Memória descritiva e justificativa do projeto de arquitetura, 

incluindo a ficha de áreas; ----------------------------------------- 

• Imagens 3D da proposta; --------------------------------------- 

• Plantas de localização e enquadramento no PDM; ---------------- 

• Peças desenhadas do projeto de arquitetura, incluindo o 

levantamento topográfico, planta de implantação, plantas, cortes e 

alçados do existente, plantas, cortes e alçados das alterações, 

plantas, cortes e alçados da proposta. ------------------------------ 

1.2.2. Verifica-se que não foram entregues os seguintes elementos: - 

• Pormenores da construção; ------------------------------------- 

• Termo de responsabilidade do autor do projeto de condicionamento 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

• Plano de acessibilidades. ------------------------------------- 

1.2.3. Verifica-se que, com exceção do acima referido, foram entregues 

todos os elementos previstos nos n.º 1 a n.º 5 e n.º 15 do anexo I da 

Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. ------------------------------ 

2 – ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

2.1. NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------- 

O presente pedido enquadra-se no previsto na alínea d) do n.º 2 do 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, e posteriores 

alterações, que estabeleceu o Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), estando assim sujeito a licença administrativa. -- 

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ----------- 

2.2.1. Instrumentos de planeamento em vigor – PDM: ------------------ 

De acordo com extrato da planta n.º 34A do Plano Diretor Municipal, o 

edifício localiza-se em classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.1 – cidade de Chaves; ----------------------------------- 

São aplicáveis as regras de edificabilidade definidas no artigo 19.º 

do regulamento do PDM, designadamente as constantes da alínea a) do 

seu n.º 2. ---------------------------------------------------------- 

2.2.2. Enquadramento no Plano de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Chaves (PSCH) – elemento orientador da gestão urbanística: ---------- 

De acordo com a proposta do referido plano, o edifício em análise 

aparece caracterizado na ficha 30.10 como exemplo de arquitetura 

civil, de linguagem erudita, com sistema construtivo de composto por 

alvenaria de tijolo com elementos estruturais em betão armado; 

identificaram-se elementos notáveis relacionados essencialmente com 

elementos arquitetónicos e com a sua integração tipológica; 

considerou-se como intervenção preferencial a reabilitação. --------- 

2.3. PARECER EXTERNO ------------------------------------------------ 

2.3.1. Considerada a sua inclusão dentro da área de proteção a um 

monumento nacional, a aprovação do pedido de licenciamento em análise 

deverá ser precedida de um parecer favorável da administração do 

património cultural competente, nos termos das disposições combinadas 

do n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e do 

artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro. Assim, o 
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referido projeto de arquitetura foi submetido, por intermédio da 

plataforma SIRJUE, à Direção Regional da Cultura do Norte, que, por 

intermédio da informação n.º S-2021/552831, emitiu um parecer não 

favorável, cujo conteúdo deverá ser comunicado ao requerente. ------- 

2.3.2. Nesse parecer é manifestada a discordância daquela direção 

regional quanto à volumetria pretendida para o volume a construir de 

raiz no interior do lote, que é passível de causar um impacto visual 

negativo no enquadramento patrimonial em causa, pelo que consideram 

que se deverá manter o número de pisos preexistente, sem prejuízo do 

eventual aproveitamento do desvão das coberturas. ------------------- 

2.4. ANÁLISE DO PEDIDO ---------------------------------------------- 

2.4.1. Analisada a proposta apresentada, e para além do referido no 

parecer da DRCN, verificou-se que os vãos dos apartamentos 311, 410, 

506 e, eventualmente, também os 310, 409 e 505, não cumprem as 

disposições combinadas dos artigos 71.º, 73.º e 75.º do Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas (RGEU), uma vez que esses vãos abrem 

sobre varandas cuja única abertura confronta diretamente com o terreno 

adjacente, ou está excessivamente próxima. -------------------------- 

2.4.2. Verificou-se igualmente que o pedido não está corretamente 

instruído, não tendo sido entregues os elementos referenciados no 

ponto 1.2.2. desta informação. -------------------------------------- 

3 – PARECER --------------------------------------------------------- 

3.1. Nos termos do n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 

setembro, não podem ser concedidas pelo município licenças para obras 

de construção e para quaisquer trabalhos que alterem a distribuição 

de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios sem 

prévio parecer favorável da administração do património cultural 

competente. Assim, face ao parecer “não favorável” da DRCN não será 

possível ao município aprovar o projeto de arquitetura apresentado. - 

3.2. Como o cumprimento de algumas das condicionantes do parecer da 

DRCN e da questão referida no ponto 2.4. da presente informação irá 

implicar uma alteração da volumetria do edifício proposto, entende-se 

que será extemporânea qualquer análise ao cumprimento das normas 

aplicáveis do PDM, designadamente a alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º 

do respetivo regulamento. ------------------------------------------- 

4 – PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

4.1. Nestas circunstâncias propõe-se que o assunto em análise seja 

submetido à próxima reunião da Câmara Municipal, com vista a obter o 

indeferimento do projeto de arquitetura apresentado por intermédio do 

requerimento n.º 758/21, com base na alínea c), do número 1, do artigo 

24.º, do RJUE. ------------------------------------------------------ 

4.2. Caso a presente proposta venha a ser superiormente sancionada, e 

nos termos do n.º 1 do artigo 121.º do Código do Procedimento 

Administrativo, deverá ser dado conhecimento à empresa requerente do 

projeto de decisão referente ao seu pedido e proposto pela presente 

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

4.3. Deverá ainda, nos termos das disposições combinadas dos artigos 

121.º e 122.º, ambos do citado código, ser concedido o prazo de dez 

(10) dias aos requerentes para, querendo, vir a processo dizer o que 

se lhe oferecer quanto ao presente projeto de decisão. -------------- 

4.4. Propõe-se ainda que a empresa requerente seja convidada a 

apresentar um novo projeto de arquitetura para a promoção da 

reabilitação do edifício em causa, onde seja dado cumprimento às 

questões indicadas no parecer da DRCN e às referidas nos pontos 2.4.1. 

e 2.4.2. da presente informação. ------------------------------------ 

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

Chaves, 13 de maio de 2021 ----------------------------------------- 



                                                                F. 13 

                                                                  _____________________ 

 
O técnico superior ------------------------------------------------- 

(António J. P. Malheiro Rodrigues)---------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. 

RUI LOPES, DE 14 DE MAIO DE 2021. ---------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SRA. Arq. SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 14 DE MAIO DE 2021. ---------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 17 DE 

MAIO DE 2021: ------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.21. LICENCIAMENTO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO - PROCESSO 30/21 – 

PROCENTRO – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO CENTRO URBANO DE CHAVES – 

FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 161/UVCH/21, DA UNIDADE 

DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA 

DE 19 DE MAIO DE 2021. ---------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1. A requerente, PROCENTRO – Associação para o Desenvolvimento do 

Centro Histórico de Chaves, na qualidade de promotora do evento, 

solicita, por intermédio do requerimento registado na plataforma de 

“Publicidade e Ocupação de Espaço Público” com o n.º 36/21, processo 

n.º 30/21, o licenciamento da ocupação do espaço público no Terreiro 

de Cavalaria, freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves, para a 

realização da edição de 2021 da “Feira das Velharias”. -------------- 

1.2. O pedido está instruído com requerimento, planta de implantação 

e regulamento do evento. -------------------------------------------- 

1.3. Esta deverá ter lugar no primeiro fim-de-semana (sexta-feira e 

sábado) dos meses de junho a outubro do corrente ano, entre as 9h00 e 

as 19h00, correspondendo aos seguintes dias: ------------------------ 

• 4 e 5 de junho; ----------------------------------------------- 

• 2 e 3 de julho; ----------------------------------------------- 

• 6 e 7 de agosto; ---------------------------------------------- 

• 3 e 4 de setembro; -------------------------------------------- 

• 1 e 2 de outubro. --------------------------------------------- 

1.4. O espaço será ocupado com ocupado com tendas e bancadas 

provisórias, ocupando uma área entre 120m2 e 250m2. ----------------- 

1.5. Invocando o caráter lúdico e cultural, do evento, o requerente 

solicita ainda a isenção das respetivas taxas de licenciamento. -----

2 – ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

2.1. O pedido enquadra-se no Regime jurídico de acesso e exercício de 

atividades de comércio, serviços e restauração (RJACSR), publicado em 

anexo ao pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, designadamente 

no disposto na subsecção VI (Atividade de comércio a retalho não 

sedentária) da Secção I (Atividade de comércio) do Capítulo II 
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(Requisitos especiais de exercício) do seu Título II (Exercício das 

atividades de comércio, serviços e restauração); -------------------- 

2.2. No que diz respeito à ocupação de domínio público, o RJACSR remete 

para a alínea a) do n.º 1 do seu artigo 140.º; as disposições legais 

contidas nos diplomas aí listados foram incluídas no Regulamento de 

Ocupação do Domínio Público Municipal em vigor no concelho de Chaves; 

2.3. O referido regulamento municipal não se debruça especificamente 

sobre este tipo de ocupações, pelo que a análise será circunscrita ao 

cumprimento dos critérios gerais de ocupação do espaço público aí 

definidos. ---------------------------------------------------------

2.4. A presente informação debruçar-se-á apenas sobre a questão 

referida no ponto anterior, devendo as questões mencionadas no ponto 

2.1. desta informação, se aplicável, serem objeto de análise por parte 

das unidades orgânicas municipais competentes. ---------------------- 

3 – PARECER --------------------------------------------------------- 

3.1. Consideradas as caraterísticas do local, um dos espaços urbanos 

mais representativos e qualificados do centro da cidade, tem sido 

entendido que este deverá apenas ser objeto de ocupações ocasionais 

quando integradas em iniciativas que lhe deem justificação, 

enquadramento e organização. Considera-se que a realização do evento 

em causa, já com algum historial nesta cidade, cumpre os critérios 

atrás referidos e que a ocupação pretendida é compatível com essas 

caraterísticas deste espaço. ---------------------------------------- 

3.2. Quanto ao cumprimento dos critérios de ocupação do espaço público 

em vigor, mais concretamente os referidos no n.º 1 do artigo 14.º do 

citado regulamento, designadamente os constantes do n.º II do seu 

anexo I, pode-se igualmente concluir que a ocupação proposta não irá, 

de uma forma geral, contrariar esses critérios. 

3.3. No respeitante ao pedido de isenção do pagamento das taxas devidas 

pelo licenciamento da ocupação da via pública solicitada, o n.º 3 do 

artigo 24.º do Regulamento de liquidação e cobrança de taxas municipais 

estabelece que poderá “haver lugar à isenção ou redução de taxas 

relativamente a eventos de manifesto e relevante interesse municipal, 

mediante deliberação da Câmara Municipal, sob proposta devidamente 

fundamentada do respectivo Pelouro”. -------------------------------- 

3.4. Considerado o historial da realização deste tipo de feira em 

Chaves, nos anos anteriores, o sucesso da sua realização e o impacto 

positivo no ambiente urbano e no comércio local, entende-se que o 

pedido de isenção de taxas solicitado, se enquadra no n.º 3 do artigo 

24.º do referido regulamento. ---------------------------------------

4 – PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

4.1. Face ao exposto, o pedido de licenciamento de ocupação do espaço 

público deverá ser submetido à apreciação do Presidente da Câmara, 

propondo-se a aprovação da ocupação do espaço público no Terreiro de 

Cavalaria, freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves, com uma área 

máxima de 250m2, para a realização do evento denominado “Feira das 

Velharias”, a ter lugar entre as 9h00 e as 19h00 dos dias: ---------- 

• 4 e 5 de junho; ----------------------------------------------- 

• 2 e 3 de julho; ----------------------------------------------- 

• 6 e 7 de agosto; ---------------------------------------------- 

• 3 e 4 de setembro; -------------------------------------------- 

• 1 e 2 de outubro. --------------------------------------------- 

4.2. Relativamente ao pedido de isenção do pagamento das taxas devidas 

pelo licenciamento da ocupação da via pública para a realização da 

“Feira das Velharias”, solicitado pela entidade organizadora do 
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evento, ACISAT Associação Empresarial do Alto Tâmega, propõe-se o 

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

4.2.1. Remeter o processo à Secção de taxas e licenças da DAF, com 

vista à definição do valor das taxas a cobrar; ---------------------- 

4.2.2. Deverá posteriormente o assunto ser submetido à próxima reunião 

do executivo municipal, para deliberação sobre o pedido de isenção do 

pagamento das taxas acima referidas, com os fundamentos referidos no 

ponto 3.3. da presente informação. ---------------------------------- 

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

Chaves, 19 de maio de 2021 ----------------------------------------- 

O técnico superior ------------------------------------------------- 

António Malheiro --------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. 

RUI LOPES, DE 19 DE MAIO DE 2021. ---------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente seja adotada decisão conducente ao 

deferimento do pedido de ocupação do espaço público solicitado, nas 

condições expressas no item “4. Proposta de Decisão”, deste documento. 

Caso a proposta acima apresentada seja superiormente sancionada, 

propõe-se ainda que o processo seja remetido à Secção de Taxas e 

Licenças da DAG. ---------------------------------------------------- 

À consideração superior do Senhor Vice-Presidente, Dr. Francisco Melo. 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 20 DE MAIO 

DE 2021: ------------------------------------------------------------ 

Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada. --- 

Proceda-se conforme preconizado na mesma. --------------------------- 

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. RELATÓRIO DE GESTÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS DE OBRAS 

PÚBLICAS DENOMINADO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES 

(PAMUS 4). ARTIGO 290.º- A DO CCP ----------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, o relatório de gestão identificado 

em epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 9 -—-- 

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

2021.05.21. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para conhecimento. ----------------- 

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

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

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

 

 

1.2. RELATÓRIO DE GESTÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS DE OBRAS 

PÚBLICAS DENOMINADO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE 

INFÂNCIA DO CANEIRO. ARTIGO 290.º- A DO CCP ------------------------- 
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Foi presente, para conhecimento, o relatório de gestão identificado 

em epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 10. -- 

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

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para conhecimento. ----------------- 

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

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

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

 

 

1.3. RELATÓRIO DE GESTÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS DE OBRAS 

PÚBLICAS DENOMINADO: REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA 

ESCOLA FERNÃO DE MAGALHÃES, CHAVES. ARTIGO 290.º- A DO CCP ---------- 

Foi presente, para conhecimento, o relatório de gestão identificado 

em epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 11. -- 

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

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para conhecimento. ----------------- 

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

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

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

 

 

1.4. RELATÓRIO DE GESTÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS DE OBRAS 

PÚBLICAS DENOMINADO: CENTRO CÍVICO (PARU 2.3).ARTIGO 290.º- A DO CCP. 

Foi presente, para conhecimento, o relatório de gestão identificado 

em epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 12. -- 

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

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para conhecimento. ----------------- 

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

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

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

 

 

1.5. RELATÓRIO DE GESTÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS DE OBRAS 

PÚBLICAS DENOMINADO: REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO LOCAL DE PODUTORES. 

ARTIGO 290.º- A DO CCP. --------------------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, o relatório de gestão identificado 

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 13. -- 

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

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para conhecimento. ----------------- 

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

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

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

 

 

1.6. RELATÓRIO DE GESTÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS DE OBRAS 

PÚBLICAS DENOMINADO: TRILHOS DE VISITAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL E 

CULTURAL DO CONCELHO DE CHAVES – LOTES 1 A 6. ARTIGO 290.º- A DO CCP  
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Foi presente, para conhecimento, o relatório de gestão identificado 

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 14. -— 

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

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para conhecimento. ----------------- 

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

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

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

 

 

1.7. RELATÓRIO DE GESTÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS DE OBRAS 

PÚBLICAS DENOMINADO: REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO JARDIM DO 

TABOLADO. ARTIGO 290.º- A DO CCP ------------------------------------ 

Foi presente, para conhecimento, o relatório de gestão identificado 

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 15. -- 

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

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para conhecimento. ----------------- 

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

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

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

 

 

1.8. RELATÓRIO DE GESTÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS DE OBRAS 

PÚBLICAS DENOMINADO: QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA MARGEM DIREITA 

DO TÂMEGA, ENTRE O JARDIM DO TABOLADO E A PONTE DE SÃO ROQUE. ARTIGO 

290.º- A DO CCP ----------------------------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, o relatório de gestão identificado 

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 16. -- 

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

2021.05.21. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para conhecimento. ----------------- 

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

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

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

 

 

1.9. RELATÓRIO DE GESTÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADAS DE OBRAS 

PÚBLICAS DENOMINADO: REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 DE VIDAGO. ARTIGO 

290.º- A DO CCP. ---------------------------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, o relatório de gestão identificado 

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 17. -— 

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

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para conhecimento. ----------------- 

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

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

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

 

 

1.10. “ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES/VIDAGO (VALORIZAR)” PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------ 
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Foi presente a informação nº 262/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 166, de 30 de Agosto de 2019, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Ecovia do 

Tâmega (2.ª Fase) – Restabelecimento Integral da Ciclovia 

Chaves/Vidago (VALORIZAR)”. ----------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 28 de Outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“ASG – Construções e Granitos, Lda.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 28 de Novembro de 2019. --- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 728.972,49 (Setecentos e 

vinte e oito mil, novecentos e setenta e dois euros e quarenta e nove 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------ 

5. Prazo de execução da obra, 180 dias. ---------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 2 de Dezembro de 2019. ---------------------------------- 

7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 23 de dezembro de 2019. ------------------- 

8. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia 

20 de maio de 2021, solicitar a prorrogação de prazo para a conclusão 

da empreitada até 15 de julho de 2021, alegando que os trabalhos 

tiveram atrasos devido às condições climatéricas adversas que não 

permitiram o normal desenvolvimento da obra e, a dificuldade em 

recrutar trabalhadores. --------------------------------------------- 

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

1. A empreitada da Ecovia do Tâmega, 2.ª Fase, consiste na execução 

de ciclovia ao longo do Rio Tâmega e na antiga linha de caminhos de 

ferro. ------------------------------------------------------------- 

2. O prazo da obra, considerando o seu início na data de aprovação do 

plano se segurança e saúde e deveria terminar no dia 31 de maio de 

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

3. Feita a analise do plano de trabalhos inicial, conclui-se que como 

entidade executante da empreitada o adjudicatário devia atempadamente 

adquirir e planear os materiais e trabalhos necessários para a execução 

de toda a obra. ----------------------------------------------------- 

4. De facto, verificou-se a ocorrência de grandes períodos de chuva, 

durante o mês de março e abril, que dificultaram o desenvolvimento 

normal dos trabalhos. ----------------------------------------------- 

5. Verifica-se também nesta fase a dificuldade em recrutar mão de obra 

especializada. ----------------------------------------------------- 

6. O adjudicatário da obra solicita prorrogação até 15 de julho de 

2021, 45 dias. ------------------------------------------------------ 

7. Assim, tendo em consideração as circunstâncias imprevistas que que 

se verificaram, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 

45 dias, dado que como anteriormente se referiu a entidade executante 

devia atempadamente adquirir e planear os materiais e trabalhos 

necessários para a execução de toda a obra. ------------------------- 

8. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo. ----------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 
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Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se o seguinte: ----------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

b) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo graciosa 

por um período de 45 dias, não tendo o empreiteiro direito a qualquer 

acréscimo de valor da Revisão de Preços em relação ao prazo acrescido, 

devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da 

prorrogação, se encontrar em vigor. --------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada; ----------------------------------------------------- 

d) O adjudicatário deverá ainda apresentar novo plano de trabalhos, 

novo plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às 

novas circunstâncias. ----------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 20 de maio de 2020 ------------------------------------------ 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Email do pedido --------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.05.20. – 

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 

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.11. OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO 

DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES- LOTES 1 E 3– RETIFICAÇÃO 

DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, MENCIONADO NOS AUTOS DE MEDIÇÃO Nº1 E Nº2  

Foi presente a informação nº 263/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 68 de 6 de abril de 2020, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “OBRAS 

COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE 

URBANA SUSTENTAVEL DE CHAVES- LOTES 1 E 3”. ------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 25 de maio de 2020, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A.”, a execução da referida empreitada. ----------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 28 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 108 470,00 € (cento e oito 

mil quatrocentos e setenta euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa 

legal em vigor, correspondendo 89 990,00€ (oitenta e nove mil 
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novecentos e noventa euros) ao LOTE 1 e 18 480,00€ (dezoito mil 

quatrocentos e oitenta euros) ao LOTE 3, importando destacar: ------- 

• Prazo de execução da obra: Lote 1, 90dias; Lote 3, 60 dias ------ 

• Data da consignação: 26 novembro de 2020 ------------------------ 

• Data da comunicação do PSS, Lote 1 e 3 foi no dia 16/03/2021 ---- 

5. Para cumprimento das obrigações contratuais, haverá retenção de 

10% do valor de cada auto de medição, de acordo com o disposto no nº 

2 do artigo 88º do CCP. --------------------------------------------- 

6. A empreitada consiste no melhoramento da sinalização pedonal, com 

a introdução de sinalização luminosa nas passadeiras, na colocação de 

balizadores, papeleiras e caldeiras para as arvores, permitindo 

melhores acessibilidades em várias vias urbanas requalificadas ou em 

fase de requalificação, conferindo-lhes melhores condições de 

segurança, conforto e mobilidade para os utilizadores. -------------- 

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

1. A obra “Obras complementares das Operações Incluídas no Plano de 

Ação de Mobilidade Sustentável de Chaves”, está subdividida em 4 Lotes, 

1, 2, 3 e 4, sendo que os Lotes 1 e 3, foram adjudicados à empresa 

“Anteros-Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras Publicas, S.A.”, 

pelos valores de 89.990,00€ e 18.480,00€, respetivamente, e os Lotes 

2 e 4, foram adjudicados à empresa BCITY- manutenção Espaços Urbanos, 

Lda., pelos valores de 56.439,90€ e 43.273,50€, respetivamente. Neste 

contexto foram elaborados dois contratos, um respeitante aos Lotes 1 

e 3 e o outro, aos Lotes 2 e 4. ------------------------------------- 

2. O contrato da empreitada foi celebrado no dia 28/10/2020, pelo 

preço total de 108.470,00€ (cento e oito mil quatrocentos e setenta 

euros), correspondendo 89.990,00€ (oitenta e nove mil novecentos e 

noventa euros) ao Lote 1 e 18.480,00€ (dezoito mil quatrocentos e 

oitenta euros), ao Lote 3, valores que não incluem o IVA. ----------- 

3. Na elaboração do Auto nº1 e nº2, os trabalhos quantificados 

correspondem ao Lote 1, pelo que se considerou o valor de 89.990,00€, 

como valor total do contrato. --------------------------------------- 

4. Tratando-se de um único contrato, que engloba os dois lotes e cujo 

valor total é de 108.470,00€, propõe-se que sejam substituídas as 

folhas, descritiva e de rosto, dos Autos de medição nº1 e nº2, com a 

retificação, do valor total do contrato de 89.990,00€, para o valor 

total do contrato de 108.470,00€. Refere-se ainda que o valor do auto 

em nada é alterado. ------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

1. Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões 

de facto em cima enunciadas, propõe-se o seguinte: ------------------ 

i. que a presente proposta seja agendada para a reunião do Executivo 

Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação; ------------ 

ii. que sejam substituídas as folhas, descritiva e de rosto, dos Autos 

de medição nº1 e nº2, considerando o valor total do contrato de 

108.470,00€. ------------------------------------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Publicas, 20 de maio 2021 -------------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

Anexos: Folha descritiva e folha de rosto dos Autos de medição nº1 e 

nº2 ---------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.05.21. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.12. OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO 

DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES- LOTES 2 E 4– RETIFICAÇÃO 

DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, MENCIONADO NO AUTO DE MEDIÇÃO Nº1 ------- 

Foi presente a informação nº 264/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 68 de 6 de abril de 2020, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “OBRAS 

COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE 

URBANA SUSTENTAVEL DE CHAVES – LOTES 2 E 4”. ------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 25 de maio de 2020, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “BCITY – MANUTENÇÃO ESPAÇOS URBANOS, LDA.”, a execução da 

referida empreitada. ------------------------------------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 28 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado no valor total de 99 713,40 € 

(noventa e nove mil setecentos e treze euros e quarenta cêntimos), 

correspondendo 56.439,90€ (cinquenta e seis mil quatrocentos e trinta 

e nove euros e noventa cêntimos) ao Lote 2 e 43.273,50€ (quarenta e 

três mil duzentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos) ao Lote 

4, valores que não incluem I.V.A. à taxa legal em vigor, importando 

destacar: ---------------------------------------------------------- 

• Prazo de execução da obra, Lote 2: 60 dias e Lote 4: 60 dias ---- 

• Data da consignação, Lote2: 26 fevereiro de 2021 ---------------- 

• Data da comunicação da aprovação do PSS, Lote 2, foi no dia 12 

abril 2021 ---------------------------------------------------------- 

5. Para cumprimento das obrigações contratuais, haverá retenção de 

10% do valor de cada auto de medição, de acordo com o disposto no nº 

2 do artigo 88º do CCP. --------------------------------------------- 

6. A empreitada consiste no melhoramento da sinalização pedonal, com 

a introdução de sinalização luminosa nas passadeiras, na colocação de 

balizadores, papeleiras e caldeiras para as arvores, permitindo 

melhores acessibilidades em várias vias urbanas requalificadas ou em 

fase de requalificação, conferindo-lhes melhores condições de 

segurança, conforto e mobilidade para os utilizadores. -------------- 

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

1. A empreitada “Obras complementares das Operações Incluídas no Plano 

de Ação de Mobilidade Sustentável de Chaves”, está subdividida em 4 

Lotes, 1, 2, 3 e 4, sendo que os Lotes 1 e 3, foram adjudicados à 

empresa “Anteros-Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras 

Publicas, S.A.”, pelos valores de 89.990,00€ e 18.480,00€, 

respetivamente, e os Lotes 2 e 4, foram adjudicados à empresa BCITY- 

manutenção Espaços Urbanos, Lda., pelos valores de 56.439,90€ e 

43.273,50€, respetivamente. Neste contexto foram elaborados dois 

contratos, um respeitante aos Lotes 1 e 3 e o outro, aos Lotes 2 e 4. 
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2. O contrato da empreitada correspondente ao Lote 2 e Lote 4, foi 

celebrado no dia 28/10/2020, pelo preço total de 99.713,40€ (noventa 

e nove mil setecentos e treze euros e quarenta cêntimos), 

correspondendo 56.439,90€ (cinquenta e seis mil quatrocentos e trinta 

e nove euros e noventa cêntimos) ao Lote 2 e 43.273,50€ (quarenta e 

três mil duzentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos), ao 

Lote 4, valores que não incluem o IVA. ------------------------------ 

3. Na elaboração do Auto nº1, os trabalhos quantificados correspondem 

ao Lote 2, pelo que se considerou o valor de 56.439,90€, como valor 

total do contrato. -------------------------------------------------- 

4. Tratando-se de um único contrato, que engloba os dois lotes (2 e 

4) e cujo valor total é de 99.713,40€, propõe-se que sejam substituídas 

as folhas do Auto de medição nº1, com a retificação, do valor total 

do contrato de 56.439,90€, para o valor total do contrato de 

99.713,40€. Refere-se ainda que o valor do auto em nada é alterado. - 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

1. Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões 

de facto em cima enunciadas, propõe-se o seguinte: ------------------ 

i. que a presente proposta seja agendada para a reunião do Executivo 

Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação; ------------ 

ii. que sejam substituídas as folhas, descritiva e de rosto, do Auto 

de medição nº1, considerando o valor total do contrato de 99.713,40€.  

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Publicas, 20 de maio 2021 -------------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

Anexos: Autos de medição nº1 e nº2 ---------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.05.21. – 

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 

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.13. PAMUS 1.3 E 2.2 - LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 28/DOP/2021 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ---------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 28/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 48.382,00 

€, 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 

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 48.382,00 
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(Quarenta e oito mil trezentos e oitenta e dois euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

 

 

1.14. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 - REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 29/DOP/2021 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 29/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 3.148,60 

€, 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 

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 3.148,60 

(Três mil, cento e quarenta e oito euros e sessenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.15. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 - REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021 (TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO 

DE ERROS E OMISSÕES) ------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 92.784,73 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 92.784,73 

(Noventa e dois mil, setecentos e oitenta e quatro euros e setenta e 

três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.16. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - 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, COSTA & CARREIRA, LDA., no valor de 42.504,81 €, 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 

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 42.504,81 

(Quarenta e dois mil, quinhentos e quatro euros e oitenta e um 

cêntimo), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------- 

 

 

1.17. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

02/DOP/2021 (TRABALHOS COMPELEMENTARES) ----------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, COSTA & CARREIRA, LDA., no valor de 48.220,31 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 48.220,31 

(Quarenta e oito mil, duzentos e vinte euros e trinta e um cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.18. PARU 2.1 – REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 06/DOP/2021 -------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 35.169,03 €, 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 

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 35.169,03 

(Trinta e cinco mil, cento e sessenta e nove euros e três cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.19. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 05/DOP/2021 -- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 05/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 90.506,13 €, 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 

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 90.506,13 

(Noventa mil, quinhentos e seis euros e treze cêntimos), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 
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VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

1. LIBERTAÇÃO DE CAUÇÕES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E 

TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS NO MUNICIPIO DE CHAVES. -------------- 

Foi presente a informação nº270/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

Através de ofício de 12 de maio de 2021, a Anteros, vem requerer a 

libertação das cauções, prestadas por garantia bancária no âmbito do 

contrato de “Prestação de Serviços de Recolha de Recolha e Transporte 

de Resíduos Urbanos no Município de Chaves”.------------------------- 

Propõe-se o cancelamento da Garantia Bancária nº N00415141/NOVOBANCO 

no valor de 23.698,95€ (vinte e três mil seiscentos e noventa e oito 

euros e noventa e cinco cêntimos) e a Garantia Bancária nº 

GAR20301971/BPI no valor de 12.760,97€ (doze mil setecentos e sessenta 

euros e noventa e sete cêntimos)------------------------------------- 

Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão Executivo 

Municipal, aos serviços municipais responsáveis, nomeadamente à 

Divisão de Gestão Financeira.---------------------------------------- 

À consideração Superior ---------------------------------------------

Chaves, 19 de maio de 2021-------------------------------------------

(Luís Filipe de Carvalho Baia Braz, Eng.º)--------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SRº. ENG. VICTOR AUGUSTO COSTA 

SANTOS, DATADO DE 2021.05.21.    ------------------------------------ 

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 
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2.1. PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL – PIM -. CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. BENEFICIÁRIA: A.S. METAIS – FABRICO 

E LACAGEM, LDA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº09/UCE/2021. ------------------ 

Foi presente a Informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO. ---------------------------------- 

1. No passado dia 12 de junho de 2013, sob Proposta de Câmara Municipal 

aprovada em reunião de 20 de maio de 2013, a Assembleia Municipal 

aprovou o Regulamento de Projetos de Interesse Municipal. ---------- 

2. Tal regulamento define os critérios a adotar pelo competente órgão 

municipal, no que concerne a classificação de Projetos de Interesse 

Municipal – PIM -, tendo em vista conceder isenções totais ou parciais 

de tributos municipais, em especial no que se refere ao Imposto 

Municipal sobre Imoveis, ao Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imoveis e, ainda, no que se refere a taxas urbanísticas 

devidas pela emissão de titulo administrativo relativo com a aprovação 

das operações urbanísticas e respetiva utilização. ----------------- 

3. Ao abrigo de tal quadro regulamentar, veio a promotora A.S. Metais 

– Fabrico e Lacagem, Lda., NIPC 504039547, requerer a classificação 

de PIM para o projeto de investimento a concretizar em Campo Queimado 

(Parque Empresarial de Chaves), freguesia de Outeiro Seco, concelho 

de Chaves, no prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Chaves sob o nº 4567/20190729, inscrito na respetiva matriz predial 

urbana com o artigo 3280º, e, consequentemente, a redução de IMI e de 

taxas urbanísticas, ao abrigo do quadro legal, em matéria do regime 

financeiro autárquico, atualmente, em vigor. ----------------------- 

4. Sob a Informação/Proposta Nº21/2021, da Divisão de Desenvolvimento 

Economico, subscrita pela Comissão Técnica de Analise, Acompanhamento 

e Fiscalização de Projetos de Interesse Municipal, o executivo 

camarário em sua reunião ordinária do passado dia 15 de abril de 2021, 

atribuiu a classificação de PIM à candidatura apresentada pela forma 

A.S. Metais – Fabrico e Lacagem, Lda., e aprovou a concessão de 

benefícios tributários municipais, consubstanciados numa redução de 

78% do valor do IMI – Imposto Municipal sobre Imoveis -, e numa redução 

de 75% de redução de taxas municipais devidas pela emissão de títulos 

administrativos do licenciamento. ----------------------------------- 

5. E, no passado dia 27 de abril de 2021, veio a ser outorgado, entre 

o Município e a citada firma, o respetivo contrato de concessão de 

benefícios tributários municipais, de acordo com a minuta genérica, 

previamente, aprovada pelos competentes órgãos autárquicos, em 

cumprimento do disposto na alínea b) do nº3, do artigo 8º do 

Regulamento de Projetos de Interesse Municipal. -------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

Assim, face ao acima exposto, e tendo em vista levar ao conhecimento 

dos competentes órgãos autárquicos o teor concreto do contrato, toma-

se a liberdade de sugerir que, superiormente, seja adotada a seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------ 

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

ordinária do executivo municipal, em vista a que o aludido órgão 

autárquico competente, à luz do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, e para efeitos do disposto no nº 9, do Artigo 16º, da Lei 

nº 73/2013, de 3 de setembro, na atual redação, tome conhecimento e, 

a fim, aprove, o beneficio tributário municipal em concreto concedido 

à empresa A. S. Metais – Fabrico e Lacagem, Lda., pelo investimento 

relacionado com a construção e instalação de uma unidade industrial 

de fabricação de termolacagem, caixilharia de alumínio e fachadas 

ventiladas em material compósito de alumínio, no lugar de Campo 
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Queimado, (Parque Empresarial de Chaves), freguesia de Outeiro Seco, 

no prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

4564/20190729, inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo 3280º, 

consubstanciado na: ------------------------------------------------ 

i) Redução de 78% do valor devido pelo IMI, durante os cinco anos de 

vigência do contrato, no montante, actualmente, estimado em € 

1 170,55, para o corrente ano; -------------------------------------- 

ii) Redução de 75% do valor das taxas municipais devidas pela emissão 

do título administrativo do licenciamento – taxas urbanísticas e taxas 

administrativas – no montante de € 15 249,33, conforme expresso no 

contrato registado nos serviços municipais sob o nº 42/DIV/2021, o 

qual se anexa à presente Informação/Proposta. ----------------------- 

b) Seguidamente, para efeitos do disposto no Artigo 12º do Regulamento 

de Projetos de Interesse Municipal, e tendo em vista a monitorização 

das condições de celebração e execução do contrato, deverá o mesmo ser 

levado ao conhecimento da Assembleia Municipal, na próxima sessão 

ordinária daquele órgão deliberativo. ------------------------------- 

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

Chaves, 21 de maio de 2021. ---------------------------------------- 

A Assistente Técnica, Rute Dias. ----------------------------------- 

Em anexo: Contrato de Concessão de Benefícios Tributários, com o 

registo nº 42/DIV/2021, e respetivo processo administrativo. -------- 

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE CONTRATOS E EXPROPRIAÇÕES, DRA. 

CRISTINA RODRIGUES, DE 2021.05.21. ---------------------------------- 

Concordo inteiramente com a estratégia procedimental perfilhada na 

presente Informação/Proposta. À Consideração Superior. -------------- 

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

NEGREIRO, DE 2021.05.21. -------------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia 

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

Municipal, Dr. Nuno Vaz. -------------------------------------------- 

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

2021.05.24. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.2. ATRIBUIÇÃO DE LICENÇAS DE OCUPAÇÃO NO ÂMBITO DO CENTRO COORDENADOR 

DE TRANSPORTE DE CHAVES. PROPOSTA N.º 55/GAPV/2021. ----------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1 - Considerando que incumbe à Câmara Municipal administrar o domínio 

público municipal nos termos da Lei (cfr. a alínea qq) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

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

2 - Considerando a Câmara Municipal é proprietária do Centro 

Coordenador de Transporte de Chaves, uma infraestrutura municipal que, 

uma vez concluída, importa dinamizar, especialmente dotando-a das 

valências necessárias, atentos os requisitos legais vigor,  de modo a 

que os gabinetes e cais existentes nele instalados possam funcionar, 

possibilitando ao público em geral o acesso aos serviços de transporte 

propiciados pelas transportadoras de índole regional, nacional e 

internacional, conforme aplicável. ---------------------------------- 



                                                                F. 28 

                                                                  _____________________ 

 
II - Da proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Nestes termos e de acordo com as razões anteriormente mencionadas, 

proponho, ao abrigo do disposto na alínea qq) do n. º 1 do artigo 33.º 

do anexo I  da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,  na ulterior redação, 

que a Câmara Municipal delibere, o seguinte: ------------------------ 

a) A realização de hasta pública tendo em vista a atribuição licenças 

de ocupação dos gabinetes e cais existentes no Centro Coordenador de 

Transporte de Chaves; ----------------------------------------------- 

b) A aprovação do programa e das condições a que deve obedecer a hasta 

pública em anexo; --------------------------------------------------- 

c)  A nomeação de uma comissão tendo por objetivo adjudicar 

provisoriamente as licenças de ocupação, constituída pelos seguintes 

elementos: --------------------------------------------------------- 

- Dr.ª Carla Negreiro, Chefe de Divisão de Administração Geral – na 

qualidade de Presidente; -------------------------------------------- 

- Eng.ª Amélia Rodrigues, Chefe de Divisão de Obras Públicas – vogal 

efetivo; ----------------------------------------------------------- 

- Eng.º Abel Peixoto, Chefe de Divisão de Projetos e Mobilidade – 

vogal efetivo; ------------------------------------------------------ 

- Dr.ª Márcia Santos, Chefe de Divisão de Gestão Financeira, e Dr.ª 

Susana Borges, Chefe de Unidade de Contratos Públicos, na qualidade 

de suplentes. ------------------------------------------------------- 

d) A hasta pública será anunciada por edital, devendo ser 

publicitada nos lugares do costume. --------------------------------- 

Chaves, aos 24 de maio de 2021. ------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. COMUNICAÇÃO DE DESISTENCIA DE OCUPAÇÃO DA BANCA Nº.49 NO MERCADO 

MUNICIPAL CHAVES - REQUERENTE: ANTÓNIO JOAQUIM PEREIRA TEIXEIRA - 

MORADA: ESTRADA MUNICIPAL Nº.86 – 5425 - ANELHE – INFORMAÇÃO Nº 

29/2021, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 11/05/2021. -------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre a comunicação 

formulada por António Joaquim Pereira Teixeira, contribuinte fiscal 

n. º 165017821, registada nos serviços de expediente geral desta 

Autarquia, sob o n. º 6575, em 06.05.2021, relacionado com a 

desistência de ocupação da banca nº. 49 no mercado Municipal de Chaves.  

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. O titular do direito de ocupação de lugar de venda que dele 

queira desistir deve comunicar o facto por escrito à Câmara Municipal, 

até ao dia 15 do mês anterior àquele em qua pretende que produza 

efeitos, sob pena de ficar responsável pelo pagamento de taxas de 

ocupação referente ao mês seguinte ao da sua desistência. (cf. artigo 

14.º, nº.1 do Regulamento do Mercado Local de Produtores de Chaves). 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 
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3.1. A comunicação consubstancia a desistência de ocupação da banca 

nº. 49 no Mercado Municipal de Chaves., cujo titular atual é António 

Joaquim Pereira Teixeira. ------------------------------------------- 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A presente comunicação deu entrada no expediente geral desta 

Autarquia, no dia 06 maio de 2021, pelo que se considera tomar efeito 

a partir do mês de junho; ------------------------------------------- 

(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do 

Município, encontram liquidadas as taxas mensais devidas pela ocupação 

do lugar, até ao mês de maio, inclusive, pelo que se conclui não 

existirem dívidas em atraso. ---------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no reconhecimento da comunicação de 

desistência da ocupação da banca nº. 49 no Mercado Municipal de Chaves, 

com efeito a partir do mês de junho de 2021; ----------------------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da deliberação que vier 

a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação. ----------------- 

4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui o 

Mercado Municipal de Chaves, a informação de cadastro da banca nº. 49 

no Mercado Municipal de Chaves, no respetivo programa de gestão de 

Feiras e Mercados. ------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 11/05/2021----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a 

informação à consideração da Senhora Vereadora Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho no sentido de reconhecer a comunicação de 

desistência da banca nº.49 no mercado municipal, nos termos 

formalizados, com produção de efeitos a partir de junho de 2021. ---- 

3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114.º do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras ------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 13/05/2021 --------–-- 

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

 

 

2. COMUNICAÇÃO DE DESISTENCIA DE OCUPAÇÃO DA BANCA Nº.06 NO MERCADO 

MUNICIPAL CHAVES - REQUERENTE: LEONARDO AUGUSTO NUNES - MORADA: RUA 

PADRE BASÍLIO, Nº.2 - CARVALHAIS – 5370-081 - MIRANDELA – INFORMAÇÃO 

Nº 30/2021, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 11/05/2021. ----- 



                                                                F. 30 

                                                                  _____________________ 

 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre a comunicação 

formulada por Leonardo Augusto Nunes, contribuinte fiscal n. º 

156855003, registada nos serviços de expediente geral desta Autarquia, 

sob o n. º 6576, em 06.05.2021, relacionado com a desistência de 

ocupação da banca nº. 06 no mercado Municipal de Chaves. ----------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ---------------------------- 

2.1. O titular do direito de ocupação de lugar de venda que dele 

queira desistir deve comunicar o facto por escrito à Câmara Municipal, 

até ao dia 15 do mês anterior àquele em qua pretende que produza 

efeitos, sob pena de ficar responsável pelo pagamento de taxas de 

ocupação referente ao mês seguinte ao da sua desistência. (cf. artigo 

14.º, nº.1 do Regulamento do Mercado Local de Produtores de Chaves). 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. A comunicação consubstancia a desistência de ocupação da banca 

nº. 06 no Mercado Municipal de Chaves., cujo titular atual é Leonardo 

Augusto Nunes. ------------------------------------------------------ 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A presente comunicação deu entrada no expediente geral desta 

Autarquia, no dia 06 maio de 2021, pelo que se considera tomar efeito 

a partir do mês de junho; ------------------------------------------ 

(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do 

Município, encontram liquidadas as taxas mensais devidas pela ocupação 

do lugar, até ao mês de maio, inclusive, pelo que se conclui não 

existirem dívidas em atraso. --------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no reconhecimento da comunicação de 

desistência da ocupação da banca nº. 06 no Mercado Municipal de Chaves, 

com efeito a partir do mês de junho de 2021; ----------------------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da deliberação que vier 

a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação. ----------------- 

4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui o 

Mercado Municipal de Chaves, a informação de cadastro da banca nº. 06 

no Mercado Municipal de Chaves, no respetivo programa de gestão de 

Feiras e Mercados. -------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 11/05/2021----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a 

informação à consideração da Senhora Vereadora Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho no sentido de reconhecer a comunicação de 

desistência da banca nº.06 no mercado municipal, nos termos 

formalizados, com produção de efeitos a partir de junho de 2021. ---- 
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3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114.º do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras ------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 13/05/2021 --------–-- 

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. COMUNICAÇÃO DE DESISTENCIA DE OCUPAÇÃO DAS BANCAS Nº.30 E 31 NO 

MERCADO MUNICIPAL CHAVES - REQUERENTE: JOSÉ FLORÊNCIO VILA DAS NEVES 

- MORADA: RUA TITO MORAIS, Nº.4 – BAIRRO DE SÃO JOÃO – SANTA MARIA 

MAIOR - 5400 - CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 31/2021, DO TECNICO SUPERIOR, 

ALEXANDRE SIMÃO DE 18/05/2021. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre a comunicação 

formulada por José Florêncio Vila das Neves, contribuinte fiscal n. º 

137055846, registada nos serviços de expediente geral desta Autarquia, 

sob o n. º 7032, em 14.05.2021, relacionado com a desistência de 

ocupação das bancas nº. 30 e 31 no mercado Municipal de Chaves. ---- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. O titular do direito de ocupação de lugar de venda que dele 

queira desistir deve comunicar o facto por escrito à Câmara Municipal, 

até ao dia 15 do mês anterior àquele em qua pretende que produza 

efeitos, sob pena de ficar responsável pelo pagamento de taxas de 

ocupação referente ao mês seguinte ao da sua desistência. (cf. artigo 

14.º, nº.1 do Regulamento do Mercado Local de Produtores de Chaves). 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. A comunicação consubstancia a desistência de ocupação das bancas 

nº. 30 e 31 no Mercado Municipal de Chaves., cujo titular atual é José 

Florêncio Vila das Neves. ------------------------------------------- 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A presente comunicação deu entrada no expediente geral desta 

Autarquia, no dia 14 maio de 2021, pelo que se considera tomar efeito 

a partir do mês de junho; ------------------------------------------- 

(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do 

Município, encontram liquidadas as taxas mensais devidas pela ocupação 

dos lugares, até ao mês de maio, inclusive, pelo que se conclui não 

existirem dívidas em atraso. ---------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no reconhecimento da comunicação de 

desistência da ocupação das bancas nº. 30 e 31 no Mercado Municipal 

de Chaves, com efeito a partir do mês de junho de 2021; ------------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da deliberação que vier 

a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação. ------------------ 
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4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui o 

Mercado Municipal de Chaves, a informação de cadastro das bancas nº. 

30 e 31 no Mercado Municipal de Chaves, no respetivo programa de gestão 

de Feiras e Mercados. ----------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 19/05/2021----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a 

informação à consideração da Senhora Vereadora Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho no sentido de reconhecer a comunicação de 

desistência das bancas nº.30 e 31, do mercado municipal, nos termos 

formalizados, com produção de efeitos a partir de junho de 2021. ----  

3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114.º do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras ------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 19/05/2021 --------–-- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO “MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE FAUNA 

E FLORA ASSOCIADAS AO SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA – BALDIOS DE 

REBORDONDO”, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A ENTIDADE 

GESTORA DOS BALDIOS DE REBORDONDO (COMUNIDADE LOCAL DOS BALDIOS DE 

REBORDONDO) - INFORMAÇÃO Nº26/DDE/2021, DO ENGº PAULO VALOURA DE 

20.05.2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

1.1. O Protocolo de Cooperação celebrado, em 09 de março de 2021, 
entre o Município de Chaves e a Comunidade Local dos Baldios de 

Rebordondo, esta última enquanto entidade gestora dos Baldios de 

Rebordondo, visou estabelecer os termos e condições aplicáveis à 

colaboração, entre as partes, no âmbito da aplicação das Medidas 

Compensatórias relativas à Fauna e Flora, estabelecidas no “Sistema 

Electroprodutor do Tâmega”, a executar em terrenos incluídos nos 

Baldios de Rebordondo. ---------------------------------------------- 

1.2. Na sequência do estabelecimento desse Protocolo de Cooperação, a 
Comunidade Local dos Baldios de Rebordondo desenvolveu os 

procedimentos necessários à contratação dos serviços de empreitada, 

para a realização das ações aí previstas, quer na componente da 

plantação de folhosas de espécies autóctones, quer na componente da 

recuperação das florestas de ribeira e melhoria da conectividade 

longitudinal dos cursos fluviais. ----------------------------------- 

1.3. Já no decurso da execução da intervenção, a Comunidade Local dos 
Baldios de Rebordondo, informou sobre a necessidade de se proceder a 

um reajustamento dos limites das parcelas a intervencionar no âmbito 
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desse Protocolo, bem como a necessidade de criação de novas parcelas 

para compensar as áreas não executadas nas parcelas originais. ------ 

1.4. Por outro lado, da análise mais pormenorizada dos termos e 

condições previsto no Protocolo de Cooperação, entenderam os serviços 

técnicos municipais propor a junção dos montantes de investimento 

máximos previstos para as ações de manutenção, a desenvolver até 2023, 

por forma a melhor se ajustarem às necessidades das parcelas 

intervencionadas. -------------------------------------------------- 

1.5. Por último, de contactos estabelecidos entre a empresa Iberdrola 
Generación S.A.U. com o Município de Chaves, e após concordância da 

entidade gestora dos Baldios, tornou-se possível incluir novas ações, 

a executar no âmbito do Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação 

de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – 

Baldios de Rebordondo”, com o consequente reforço dos montantes de 

financiamento disponibilizados. ------------------------------------- 

1.6. Neste contexto, a presente informação visa submeter à apreciação 
do Executivo Municipal, para respetiva análise e deliberação, a minuta 

de Adenda ao Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação de Fauna 

e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – Baldios de 

Rebordondo”, a celebrar entre o Município de Chaves e a Comunidade 

Local dos Baldios de Rebordondo, tendo em vista operacionalizar as 

questões atrás referidas. ------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------- 

2.1. Na sequência da deliberação do Executivo Municipal, em reunião 
ordinária de 04 de fevereiro de 2021, relacionada com as “Medidas de 

Compensação de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do 

Tâmega – Baldios de Rebordondo” foi outorgado, em 09 de março de 2021, 

o Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação de Fauna e Flora 

associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – Baldios de 

Rebordondo”, entre o Município de Chaves e a Comunidade Local dos 

Baldios de Rebordondo. ---------------------------------------------- 

2.2. Conforme referido à data, na Informação Técnica 07/DDE/2021 da 
Divisão de Desenvolvimento Económico, submetida para apreciação e 

deliberação do Executivo Municipal, em reunião de 04 de fevereiro de 

2021, foram selecionadas como áreas a intervencionar, espaços 

florestais, com caraterísticas e potencial adequado para a tipologia 

de medidas a implementar. ------------------------------------------- 

2.3. No que diz respeito, especificamente, às parcelas relacionadas 
com os Baldios de Rebordondo, foram elencadas quatro parcelas a 

intervencionar, três das quais com vista à plantação de folhosas de 

espécies autóctones (CH1208, CH1308 e CH1408), e uma destinada à 

recuperação das florestas de ribeira e melhoria da conectividade 

longitudinal dos cursos fluviais (CH1107). -------------------------- 

2.4. Já no decurso da execução da intervenção, e no âmbito do 

acompanhamento dos trabalhos, a Comunidade Local dos Baldios de 

Rebordondo constatou que, da área inicialmente prevista intervencionar 

nas parcelas CH1208 e CH1308, existiam pequenos espaços com solo inapto 

para a plantação (solos delgados, pouco profundos ou com afloramentos 

rochosos), bem como maciços florestais já consolidados, que se 

pretendem manter, pelo que houve a necessidade de se reajustar os 

limites da intervenção, tendo resultado uma área total efetivamente 

intervencionada de 5,63 hectares, em contraponto aos 6,08 hectares 

inicialmente previstos. --------------------------------------------- 

2.5. Também para a situação da parcela CH1107 foi registada a 

impossibilidade de execução da mesma na sua totalidade, uma vez que 

parte da área já possuía uma galeria ripícola consolidada, e que 

importava preservar, e outra parte, carateriza-se por solo inapto para 
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a plantação (solos delgados e pouco profundos), tendo resultado uma 

área total efetivamente intervencionada de 0,47 hectares, em 

contraponto aos 1,77 hectares inicialmente previstos. ---------------  

2.6. Estas situações foram originadas pela dificuldade de obtenção, 
na fase inicial do processo, do levantamento rigoroso das condições 

de cada uma das parcelas, e que só, em fase de execução, com a 

desmatação do terreno, foi possível confirmar e ajustar. ------------  

2.7. Para a situação relacionada com as parcelas CH1208 e CH1308, a 
Comunidade Local dos Baldios de Rebordondo veio solicitar a 

transferência da área remanescente (0,45 hectares) para uma nova 

parcela localizada nos Baldios de Rebordondo, o mesmo acontecendo na 

situação relacionada com a parcela CH1107, onde veio solicitar a 

transferência da área remanescente (1,30 hectares) para uma nova 

parcela também localizada nos Baldios de Rebordondo. Consultados os 

serviços técnicos da Iberdrola Generación S.A.U. sobre esta intenção, 

foi obtido aval para a concretização da mesma. ---------------------- 

2.8. Deste modo, procedeu-se ao reajustamento dos limites das parcelas 
CH1208, CH1308 e CH1107, que passaram a ter 4,5 hectares, 1,13 hectares 

e 0,47 hectares, respetivamente, bem como, a criação de duas novas 

parcelas de intervenção, identificadas como CH2008 e CH1607, conforme 

apresentada do Anexo 1A da minuta de Adenda ao Protocolo de Cooperação, 

anexo à presente informação. --------------------------------------- 

2.9. Por outro lado, para cada uma das parcelas intervencionadas, 
foram previstas duas intervenções de manutenção, a executar à 

posteriori, conforme as necessidades registadas, e para as quais se 

apresentou, no âmbito do Protocolo de Colaboração, um montante máximo 

de investimento, distribuído, em partes iguais, pela 1.ª e 2.ª ações 

de manutenção. ------------------------------------------------------ 

2.10. Sobre esta questão, foi feita uma ponderação sobre a forma de 
execução das operações de manutenção, tendo-se concluído que as mesmas 

estarão muito dependentes da evolução vegetativa das parcelas 

intervencionadas, pelo que, do ponto de vista prático, será 

aconselhável que os montantes máximos elegíveis, a destinar para a 

manutenção de cada uma das parcelas, sejam agrupados numa verba única 

a gerir conforme a necessidade registadas no momento da avaliação da 

necessidade de manutenção. Neste contexto, na tabela apresentada como 

Anexo 1A da minuta de Adenda ao Protocolo de Cooperação em discussão, 

optou-se por agrupar num único campo, designado como “Operações de 

Manutenção”, as colunas anteriormente designadas do Protocolo de 

Cooperação inicial, como “1.ª Manutenção” e “2.ª Manutenção”, sendo o 

valor agora inscrito, o resultante do somatório do inicialmente 

previsto na “1.ª Manutenção” e “2.ª Manutenção”. ------------------- 

2.11. Por último, e em resultado de reuniões bilaterais, estabelecidas 
entre o Município de Chaves e a empresa Iberdrola Generación S.A.U. 

foi o Município de Chaves informado, do interesse, por parte da 

Iberdrola Generación S.A.U. de serem executadas medidas de compensação 

adicionais, inicialmente não previstas. A execução destas medidas 

adicionais implica também o reforço dos montantes de financiamento 

afetos ao concelho de Chaves. Das medidas de compensação assinaladas, 

e para o caso em concreto dos baldios de Rebordondo, identificou-se a 

Medida A6 “Melhoria da conectividade transversal entre florestas de 

ribeira e outras formações florestais”, conforme descrita nas 

“Especificações Técnicas das medidas a Executar”, incluída, por esta 

via no Anexo 3A da Adenda ao Protocolo de Cooperação. Mais se informa 

que a Comunidade Local dos Baldios de Rebordondo demonstrou o interesse 

na execução desta nova medida de compensação. ----------------------- 
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2.12. Neste contexto, e depois de ponderadas as caraterísticas 

subjacentes a essa medida, bem como às parcelas pertencentes aos 

Baldios de Rebordondo, foi possível identificar uma parcela que reúne 

as condições necessárias para a implementação da Medida 06 “Melhoria 

da conectividade transversal entre florestas de ribeira e outras 

formações florestais”, a qual foi identificada como parcela CH1506, 

com a área de 7,07 hectares. Para a escolha desta área mantiveram-se 

os critérios usados no âmbito da seleção inicial de áreas as 

intervencionar, conforme descritos na Informação 07/DDE/2021. As 

referidas parcelas são também, por esta via, integradas na listagem 

de ações apresentadas no Anexo 1A e Anexo 2A da Adenda ao Protocolo 

de Cooperação. ------------------------------------------------------ 

2.13. Em consequência destes factos, e tendo em conta a aplicação dos 
valores máximos estabelecidos para os “preços unitários” a considerar 

para cada uma das atividades, conforme definidos no Anexo 1 ao 

Protocolo Parceria Quadro Medidas Compensatórias no âmbito do projeto 

do Sistema Electroprodutor do Tâmega, resulta a alteração dos 

montantes globais de financiamento relacionados com este Protocolo de 

Cooperação em concreto, que passam a ser de 158.800,24 € (cento e 

cinquenta e oito mil e oitocentos euros e vinte e quatro cêntimos).  

2.14. De tudo o resto, quer no que respeita aos objetivos do Protocolo, 
responsabilidades dos vários intervenientes e período de vigência do 

mesmo, mantêm-se inalteradas os termos e condições inicialmente 

definidos. ---------------------------------------------------------   

2.15. Em resumo, e caso a presente informação venha a merecer 

acolhimento por parte do Executivo Municipal, as intervenções nos 

Baldios de Rebordondo, no âmbito do Protocolo e respetiva Adenda ao 

mesmo, serão as seguidamente apresentadas, de forma genérica, e melhor 

caracterizadas, nos já referidos Anexos 1A e 2ª, da Adenda ao Protocolo 

de Colaboração: ----------------------------------------------------- 

2.15.1. Plantação de folhosas de espécies autóctones, numa área 

aproximada de 9,88 hectares, identificada com os códigos de parcelas 

CH1208, Ch1308, CH1408 e CH2008; ------------------------------------ 

2.15.2. Recuperação das florestas de ribeira e melhoria da 

conectividade longitudinal dos cursos fluviais, numa área aproximada 

de 1,77 hectares, identificada com os códigos de parcela CH1107 e 

CH1607; ------------------------------------------------------------ 

2.15.3. Melhoria da conectividade transversal entre florestas de 

ribeira e outras formações florestais, que consiste na plantação de 

espécies de transição entre as galerias ripícolas e outras formações 

florestais, numa área aproximada de 7,07 hectares, identificada com o 

código de parcela CH1506. ------------------------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, e atendendo a que: -------------------------------- 

i) 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; ----- 

ii) O Município de Chaves outorgou, em 04 de fevereiro de 2021, com 

a Comunidade Local dos Baldios de Rebordondo o Protocolo de Cooperação 

“Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas ao Sistema 

Electroprodutor do Tâmega – Baldios de Rebordondo”, por forma a 

operacionalizar a implementação de medidas de compensação relacionadas 

com o Programa de Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas 

ao Projeto Tâmega; -------------------------------------------------- 

iii) No decurso do desenvolvimento da implementação das ações 

previstas, se constatou a necessidade de proceder a ajustamentos dos 
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limites das parcelas a intervencionar, bem como à criação de novas 

parcelas a intervencionar; ------------------------------------------ 

iv) Foi ainda reponderada a forma de execução das intervenções de 

manutenção, com vista à concretização das mesmas, conforme as 

necessidades específicas de cada uma das parcelas; ------------------ 

v) Se identificou a possibilidade de serem executadas medidas de 

compensação adicional, inicialmente não previstas, com o consequente 

reforço dos montantes de financiamento previsto no âmbito do Protocolo 

de Cooperação inicial; ---------------------------------------------- 

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 o órgão executivo delibere no sentido de: ----------------------- 

i) Reconhecer a oportunidade e interesse no reajustamento das 

condições subjacentes ao “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Rebordondo”, nos moldes descritos na presente 

informação técnica, e consubstanciada na minuta de Adenda ao Protocolo 

de Cooperação, apresentada em anexo; -------------------------------- 

ii) Aprovar a minuta da Adenda ao “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Rebordondo”, a realizar entre o Município de 

Chaves e a Comunidade Local dos Baldios de Rebordondo; -------------- 

iii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga da 
referida Adenda ao Protocolo de Cooperação, nos termos e condições da 

minuta apresentada em anexo. ---------------------------------------- 

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

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

Anexo 1 – Minuta da Adenda ao Protocolo de Cooperação “Medidas de 

Compensação de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do 

Tâmega – Baldios de Rebordondo” ------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 21.05.2021: ---- 

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 e interesse no reajustamento das 

condições subjacentes ao “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Rebordondo”, nos moldes descritos na presente 

informação técnica, e consubstanciada na minuta de Adenda ao Protocolo 

de Cooperação, apresentada em anexo; -------------------------------- 

ii) Aprovar a minuta da Adenda ao “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Rebordondo”, a realizar entre o Município de 

Chaves e a Comunidade Local dos Baldios de Rebordondo; -------------- 

iii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga da 
referida Adenda ao Protocolo de Cooperação, 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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.05.23. --------------------------------------------------------
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À reunião do Executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra, e no teor do despacho de 

concordância exarado sobre a mesma pelo Chefe da DDE. --------------- 

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. ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO “MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE FAUNA 

E FLORA ASSOCIADAS AO SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA – BALDIOS DE 

SOUTO VELHO E ANELHE”, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A 

ENTIDADE GESTORA DOS BALDIOS DE SOUTO VELHO E ANELHE (FREGUESIA DE 

ANELHE) - INFORMAÇÃO Nº25/DDE/2021, DO ENGº PAULO VALOURA DE 

20.05.2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------- 

1.7. O Protocolo de Cooperação celebrado, em 09 de março de 2021, 
entre o Município de Chaves e a Freguesia de Anelhe, esta última 

enquanto entidade gestora dos Baldios de Souto Velho e Anelhe, visou 

estabelecer os termos e condições aplicáveis à colaboração, entre as 

partes, no âmbito da aplicação das Medidas Compensatórias relativas à 

Fauna e Flora, estabelecidas no “Sistema Electroprodutor do Tâmega”, 

a executar em terrenos incluídos nos Baldios de Souto Velho e Anelhe. 

1.8. Na sequência do estabelecimento desse Protocolo de Cooperação, a 
Freguesia de Anelhe, enquanto entidade gestora dos Baldios de Souto 

Velho e Anelhe, desenvolveu os procedimentos necessários à contratação 

dos serviços de empreitada, para a realização das ações aí previstas, 

quer na componente da plantação de folhosas de espécies autóctones, 

quer na componente da melhoria da biodiversidade em massas florestais 

de regeneração de pinheiro. ----------------------------------------- 

1.9. Já no decurso da execução da intervenção, a Freguesia de Anelhe, 
informou sobre a necessidade de se proceder a um reajustamento dos 

limites das parcelas a intervencionar no âmbito desse Protocolo, bem 

como um ajustamento do tipo de medidas a executar, dada a 

impossibilidade prática da sua implementação nos moldes inicialmente 

previstos. --------------------------------------------------------- 

1.10. Por outro lado, da análise mais pormenorizada dos termos e 

condições previsto no Protocolo de Cooperação, entenderam os serviços 

técnicos municipais propor a junção dos montantes de investimento 

máximos previstos para as ações de manutenção, a desenvolver até 2023, 

por forma a melhor se ajustarem às necessidades das parcelas 

intervencionadas. -------------------------------------------------- 

1.11. Por último, de contactos estabelecidos entre a empresa Iberdrola 
Generación S.A.U. com o Município de Chaves, e após concordância da 

entidade gestora dos Baldios, tornou-se possível incluir novas ações, 

a executar no âmbito do Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação 

de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – 

Baldios de Souto Velho e Anelhe”, com o consequente reforço dos 

montantes de financiamento disponibilizados. ------------------------ 

1.12. Neste contexto, a presente informação visa submeter à apreciação 
do Executivo Municipal, para respetiva análise e deliberação, a minuta 

de Adenda ao Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação de Fauna 

e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – Baldios de 

Souto Velho e Anelhe”, a celebrar entre o Município de Chaves e a 

Freguesia de Anelhe, tendo em vista operacionalizar as questões atrás 

referidas. --------------------------------------------------------- 
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4. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------- 

4.1. Na sequência da deliberação do Executivo Municipal, em reunião 
ordinária de 04 de fevereiro de 2021, relacionada com as “Medidas de 

Compensação de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do 

Tâmega – Baldios de Souto Velho e Anelhe” foi outorgado, em 09 de 

março de 2021, o Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação de 

Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – Baldios 

de Souto Velho e Anelhe”, entre o Município de Chaves e a Freguesia 

de Anelhe, esta última enquanto entidade gestora dos Baldios de Souto 

Velho e Anelhe.------------------------------------------------------ 

4.2. Conforme referido à data, na Informação Técnica 06/DDE/2021 da 
Divisão de Desenvolvimento Económico, submetida para apreciação e 

deliberação do Executivo Municipal, em reunião de 04 de fevereiro de 

2021, foram selecionadas como áreas a intervencionar, espaços 

florestais, com caraterísticas e potencial adequado para a tipologia 

de medidas a implementar. ------------------------------------------- 

4.3. No que diz respeito, especificamente, às parcelas relacionadas 
com os Baldios de Souto Velho e Anelhe, foram elencadas quatro parcelas 

a intervencionar, três das quais com vista à melhoria da biodiversidade 

em massas florestais de regeneração de pinheiro (CH0701, CH0801 e 

CH0901), e uma destinada à plantação de folhosas de espécies autóctones 

(CH1008). ---------------------------------------------------------- 

4.4. Já no decurso da execução da intervenção, e no âmbito do 

acompanhamento dos trabalhos, a Freguesia de Anelhe constatou que da 

área inicialmente prevista intervencionar na parcela CH1008, parte 

dela projetava-se em terrenos privados, pelo que houve a necessidade 

de se reajustar os limites da intervenção, tendo resultado uma área 

total efetivamente intervencionada de 0,69 hectares. ---------------- 

4.5. Esta situação foi originada, pela dificuldade de obtenção, na 
fase inicial do processo, do levantamento rigoroso dos limites físicos 

das várias parcelas de baldio, e que só, em fase de execução, com a 

desmatação do terreno, foi possível confirmar e ajustar. ------------ 

4.6. Neste contexto, a Freguesia de Anelhe veio solicitar que os 
montantes de financiamento inicialmente previstos, e não executados 

nesta parcela, fossem direcionados para o reforço da Medida 01 

“Melhoria da biodiversidade em massas florestais de regeneração de 

pinheiro”, a executar numa nova parcela, também pertencente aos 

baldios de Souto Velho e Anelhe. Consultados os serviços técnicos da 

Iberdrola Generación S.A.U. sobre esta intenção, foi obtido aval para 

a concretização da mesma.  

4.7. Deste modo, procedeu-se ao reajustamento dos limites da parcela 
CH1008, que passou de 2,10 hectares para 0,69 hectares, bem como da 

criação de uma nova parcela de intervenção, identificada como CH2101, 

conforme apresentada do Anexo 1A da minuta de Adenda ao Protocolo de 

Cooperação, anexo à presente informação. ---------------------------- 

4.8. Por outro lado, para cada uma das parcelas intervencionadas, 
foram previstas duas intervenções de manutenção, a executar à 

posteriori, conforme as necessidades registadas, e para as quais se 

apresentou, no âmbito do Protocolo de Colaboração, um montante máximo 

de investimento, distribuído, em partes iguais, pela 1.ª e 2.ª ações 

de manutenção. ------------------------------------------------------ 

4.9. Sobre esta questão, foi feita uma ponderação sobre a forma de 
execução das operações de manutenção, tendo-se concluído que as mesmas 

estarão muito dependentes da evolução vegetativa das parcelas 

intervencionadas, pelo que, do ponto de vista prático, será 

aconselhável que os montantes máximos elegíveis, a destinar para a 

manutenção, de cada uma das parcelas, sejam agrupados numa verba única 
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a gerir conforme a necessidade registadas no momento. Neste contexto, 

na tabela apresentada como Anexo 1A da minuta de Adenda ao Protocolo 

de Cooperação em discussão, optou-se por agrupar num único campo, 

designado como “Operações de Manutenção”, as colunas anteriormente 

designadas do Protocolo de Cooperação inicial, como “1.ª Manutenção” 

e “2.ª Manutenção”, sendo o valor agora inscrito, o resultante do 

somatório do inicialmente previsto na “1.ª Manutenção” e “2.ª 

Manutenção”. ------------------------------------------------------- 

4.10. Por último, e em resultado de reuniões bilaterais, estabelecidas 
entre o Município de Chaves e a empresa Iberdrola Generación S.A.U. 

foi o Município de Chaves informado, do interesse, por parte da 

Iberdrola Generación S.A.U. de serem executadas medidas de compensação 

adicionais, inicialmente não previstas. A execução destas medidas 

adicionais implica também o reforço dos montantes de financiamento 

afetos ao concelho de Chaves. Das medidas de compensação assinaladas, 

e para o caso em concreto dos baldios de Anelhe, identificou-se a 

Medida A6 “Melhoria da conectividade transversal entre florestas de 

ribeira e outras formações florestais”, conforme descrita nas 

“Especificações Técnicas das medidas a Executar”, incluída, por esta 

via no Anexo 3A da Adenda ao Protocolo de Cooperação. Mais se informa 

que a Freguesia de Anelhe demonstrou o interesse na execução desta 

nova medida de compensação. ----------------------------------------- 

4.11. Neste contexto, e depois de ponderadas as caraterísticas 

subjacentes a essa medida, bem como às parcelas pertencentes aos 

Baldios de Souto Velho e Anelhe, foi possível identificar duas parcelas 

que reúnem as condições necessárias para a implementação da Medida 06 

“Melhoria da conectividade transversal entre florestas de ribeira e 

outras formações florestais”, as quais foram identificadas como 

parcelas CH1706 E CH1806, com áreas de 1,74 hectares e 1,22 hectares, 

respetivamente, ambas localizadas nos Baldios de Souto Velho e Anelhe. 

Para a escolha destas áreas mantiveram-se os critérios usados no âmbito 

da seleção inicial de áreas as intervencionar, conforme descritos na 

Informação 06/DDE/2021. As referidas parcelas são também, por esta 

via, integradas na listagem de ações apresentadas no Anexo 1A e Anexo 

2A da Adenda ao Protocolo de Cooperação. ---------------------------- 

4.12. Em consequência destes factos, e tendo em conta a aplicação dos 
valores máximos estabelecidos para os “preços unitários” a considerar 

para cada uma das atividades, conforme definidos no Anexo 1 ao 

Protocolo Parceria Quadro Medidas Compensatórias no âmbito do projeto 

do Sistema Electroprodutor do Tâmega, resulta a alteração dos 

montantes globais de financiamento, que passam a ser de 198.273,28 € 

(cento e noventa e oito mil, duzentos e setenta e três euros e vinte 

e oito cêntimos). --------------------------------------------------- 

4.13. De tudo o resto, quer no que respeita aos objetivos do Protocolo, 
responsabilidades dos vários intervenientes e período de vigência do 

mesmo, mantêm-se inalteradas os termos e condições inicialmente 

definidos. ---------------------------------------------------------   

4.14. Em resumo, e caso a presente informação venha a merecer 

acolhimento por parte do Executivo Municipal, as intervenções nos 

Baldios de Souto Velho e Anelhe, no âmbito do Protocolo e respetiva 

Adenda ao mesmo, serão as seguidamente apresentadas, de forma 

genérica, e melhor caracterizadas nos já referidos Anexos 1A e 2A, da 

Adenda ao Protocolo de Colaboração: --------------------------------- 

4.14.1. Melhoria da biodiversidade em massas florestais de 

regeneração de pinheiro (Medida A1), que inclui ações de limpeza e 

desmatamento de povoamentos existentes, numa área aproximada de 34,26 
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hectares, identificadas com os códigos de parcela CH0701, CH0801, 

CH0901 e CH2101; --------------------------------------------------- 

4.14.2. Plantação de folhosas de espécies autóctones, numa área 

aproximada de 0,69 hectares, identificada com o código de parcela 

CH1008; ------------------------------------------------------------ 

4.14.3. Melhoria da conectividade transversal entre florestas de 

ribeira e outras formações florestais, que consiste na plantação de 

espécies de transição entre as galerias ripícolas e outras formações 

florestais, numa área aproximada de 2,96 hectares, identificadas com 

os códigos de parcela CH1706 e CH1806. ----------------------------- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, e atendendo a que: -------------------------------- 

vi) 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; ----- 

vii) O Município de Chaves outorgou, em 04 de fevereiro de 2021, com 
a Freguesia de Anelhe o Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação 

de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – 

Baldios de Souto Velho e Anelhe”, por forma a operacionalizar a 

implementação de medidas de compensação relacionadas com o Programa 

de Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas ao Projeto 

Tâmega; ------------------------------------------------------------ 

viii) No decurso do desenvolvimento da implementação das ações 

previstas, se constatou a necessidade de proceder a ajustamentos dos 

limites das parcelas a intervencionar; ------------------------------ 

ix) Foi ainda reponderada a forma de execução das intervenções de 

manutenção, com vista à concretização das mesmas, conforme as 

necessidades específicas de cada uma das parcelas; ------------------ 

x) Se identificou a possibilidade de serem executadas medidas de 

compensação adicional, inicialmente não previstas, com o consequente 

reforço dos montantes de financiamento previsto no âmbito do Protocolo 

de Cooperação inicial; ---------------------------------------------- 

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 o órgão executivo delibere no sentido de: ----------------------- 

iv) Reconhecer a oportunidade e interesse no reajustamento das 

condições subjacentes ao “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Souto Velho e Anelhe”, nos moldes descritos na 

presente informação técnica, e consubstanciada na minuta de Adenda ao 

Protocolo de Cooperação, apresentada em anexo; ---------------------- 

v) Aprovar a minuta da Adenda ao “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Souto Velho e Anelhe”, a realizar entre o 

Município de Chaves e a Freguesia de Anelhe; ------------------------ 

vi) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga da 

referida Adenda ao Protocolo de Cooperação, nos termos e condições da 

minuta apresentada em anexo. ---------------------------------------- 

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

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

Anexo 1 – Minuta da Adenda ao Protocolo de Cooperação “Medidas de 

Compensação de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do 

Tâmega – Baldios de Souto Velho e Anelhe” --------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 21.05.2021: ---- 
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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 e interesse no reajustamento das 

condições subjacentes ao “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Souto Velho e Anelhe”, nos moldes descritos na 

presente informação técnica, e consubstanciada na minuta de Adenda ao 

Protocolo de Cooperação, apresentada em anexo; ---------------------- 

v) Aprovar a minuta da Adenda ao “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Souto Velho e Anelhe”, a realizar entre o 

Município de Chaves e a Freguesia de Anelhe; ------------------------ 

vi) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga da 

referida Adenda ao Protocolo de Cooperação, 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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.05.23. --------------------------------------------------------

À reunião do Executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra, e no teor do despacho de 

concordância exarado sobre a mesma pelo Chefe da DDE. --------------- 

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. ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO “MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE FAUNA 

E FLORA ASSOCIADAS AO SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA – BALDIOS DE 

VILARINHO DAS PARANHEIRAS”, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E 

A ENTIDADE GESTORA DOS BALDIOS DE VILARINHO DAS PARANHEIRAS (FREGUESIA 

DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E VILARINHO DAS PARANHEIRAS) - INFORMAÇÃO 

Nº27/DDE/2021, DO ENGº PAULO VALOURA DE 19.05.2021. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------- 

1.13. O Protocolo de Cooperação celebrado, em 09 de março de 2021, 
entre o Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz 

e Vilarinho das Paranheiras, esta última enquanto entidade gestora dos 

Baldios de Vilarinho das Paranheiras, visou estabelecer os termos e 

condições aplicáveis à colaboração, entre as partes, no âmbito da 

aplicação das Medidas Compensatórias relativas à Fauna e Flora, 

estabelecidas no “Sistema Electroprodutor do Tâmega”, a executar em 

terrenos incluídos nos Baldios de Vilarinho das Paranheiras. -------- 

1.14. Na sequência do estabelecimento desse Protocolo de Cooperação, a 
Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, 

enquanto entidade gestora dos Baldios de Vilarinho das Paranheiras, 

desenvolveu os procedimentos necessários à contratação dos serviços 

de empreitada, para a realização das ações aí previstas, na componente 

da plantação de folhosas de espécies autóctones. ------------------- 
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1.15. Já no decurso da execução da intervenção, a Freguesia de Vidago, 
Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, informou sobre a 

necessidade de se proceder a um reajustamento dos limites das parcelas 

a intervencionar no âmbito deste Protocolo. ------------------------- 

1.16. Por outro lado, da análise mais pormenorizada dos termos e 

condições previsto no Protocolo de Cooperação, entenderam os serviços 

técnicos municipais propor a junção dos montantes de investimento 

máximos previstos para as ações de manutenção, a desenvolver até 2023, 

por forma a melhor se ajustarem às necessidades das parcelas 

intervencionadas. -------------------------------------------------- 

1.17. Neste contexto, a presente informação visa submeter à apreciação 
do Executivo Municipal, para respetiva análise e deliberação, a minuta 

de Adenda ao Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação de Fauna 

e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – Baldios de 

Vilarinho das Paranheiras”, a celebrar entre o Município de Chaves e 

a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, 

tendo em vista operacionalizar as questões atrás referidas. --------- 

2. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------- 

2.1. Na sequência da deliberação do Executivo Municipal, em reunião 
ordinária de 04 de fevereiro de 2021, relacionada com as “Medidas de 

Compensação de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do 

Tâmega – Baldios de Vilarinho das Paranheiras” foi outorgado, em 09 

de março de 2021, o Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação 

de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – 

Baldios de Vilarinho das Paranheiras”, entre o Município de Chaves e 

a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, 

esta última enquanto entidade gestora dos Baldios de Vilarinho das 

Paranheiras. -------------------------------------------------------  

2.2. Conforme referido à data, na Informação Técnica 05/DDE/2021 da 
Divisão de Desenvolvimento Económico, submetida para apreciação e 

deliberação do Executivo Municipal, em reunião de 04 de fevereiro de 

2021, foram selecionadas como áreas a intervencionar, espaços 

florestais, com caraterísticas e potencial adequado para a tipologia 

de medidas a implementar. ------------------------------------------ 

2.3. No que diz respeito, especificamente, às parcelas relacionadas 
com os Baldios de Vilarinho das Paranheiras, foram elencadas três 

parcelas a intervencionar, destinadas à plantação de folhosas de 

espécies autóctones (CH0408, CH0508 e CH0608). ---------------------- 

2.4. Já no decurso da execução da intervenção, e no âmbito do 

acompanhamento dos trabalhos, a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz 

e Vilarinho das Paranheiras constatou que da área inicialmente 

prevista intervencionar nas parcelas CH0408 e CH0508, existiam espaços 

com solo inapto para a plantação (solos delgados, pouco profundos ou 

com afloramentos rochosos), bem como espaços de propriedade privada, 

tendo resultado uma área total efetivamente intervencionada de 6,54 

hectares, em contraponto aos 9,11 hectares inicialmente previstos. --   

2.5. Esta situação foi originada, pela dificuldade de obtenção, na 
fase inicial do processo, do levantamento rigoroso dos limites físicos 

das várias parcelas de baldio, e que só, em fase de execução, com a 

desmatação do terreno, foi possível confirmar e ajustar. ------------ 

2.6. No sentido de compensar a não execução integrar das áreas 

previstas para as parcelas CH0408 e Ch0508, a Freguesia de Vidago, 

Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras em articulação com os 

serviços técnicos municipais desenvolveram uma solução alternativa que 

consistiu no aumento da área estabelecida para a parcela CH0608, que 

passou dos 1,09 hectares para 3,65 hectares. De esclarecer que este 

aumento de área de intervenção desta parcela abrangeu terrenos 
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integrados nos Baldios de Vilarinho das Paranheiras. Consultados os 

serviços técnicos da Iberdrola Generación S.A.U. sobre esta intenção, 

foi obtido aval para a concretização da mesma. --------------------- 

2.7. Deste modo, procedeu-se ao reajustamento dos limites das parcelas 
CH0408, CH0508 e CH0608, que passaram a ter 3,94 hectares, 2,60 

hectares e 3,65 hectares, respetivamente, conforme apresentada do 

Anexo 1A da minuta de Adenda ao Protocolo de Cooperação, anexo à 

presente informação. ------------------------------------------------ 

2.8. Por outro lado, para cada uma das parcelas intervencionadas, 
foram previstas duas intervenções de manutenção, a executar à 

posteriori, conforme as necessidades registadas, e para as quais se 

apresentou, no âmbito do Protocolo de Colaboração, um montante máximo 

de investimento, distribuído, em partes iguais, pela 1.ª e 2.ª ações 

de manutenção. ----------------------------------------------------- 

2.9. Sobre esta questão, foi feita uma ponderação sobre a forma de 
execução das operações de manutenção, tendo-se concluído que as mesmas 

estarão muito dependentes da evolução vegetativa das parcelas 

intervencionadas, pelo que, do ponto de vista prático, será 

aconselhável que os montantes máximos elegíveis, a destinar para a 

manutenção de cada uma das parcelas, sejam agrupados numa verba única 

a gerir conforme a necessidade registadas no momento da avaliação da 

necessidade de manutenção. Neste contexto, na tabela apresentada como 

Anexo 1A da minuta de Adenda ao Protocolo de Cooperação em discussão, 

optou-se por agrupar num único campo, designado como “Operações de 

Manutenção”, as colunas anteriormente designadas do Protocolo de 

Cooperação inicial, como “1.ª Manutenção” e “2.ª Manutenção”, sendo o 

valor agora inscrito, o resultante do somatório do inicialmente 

previsto na “1.ª Manutenção” e “2.ª Manutenção”. -------------------- 

2.10. De tudo o resto, quer no que respeita aos objetivos do Protocolo, 
responsabilidades dos vários intervenientes e período de vigência do 

mesmo, mantêm-se inalteradas os termos e condições inicialmente 

definidos. ---------------------------------------------------------   

2.11. Em resumo, e caso a presente informação venha a merecer 

acolhimento por parte do Executivo Municipal, as intervenções nos 

Baldios de Vilarinho das Paranheiras, no âmbito do Protocolo e 

respetiva Adenda ao mesmo, estarão relacionadas com a plantação de 

folhosas de espécies autóctones, numa área aproximada de 10,19 

hectares, identificada com os códigos de parcelas CH0408, Ch0508 e 

CH0608, ou seja, será mantida a mesma área de intervenção, havendo 

apenas o reajustamento de área entre as parcelas inicialmente 

previstas. --------------------------------------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, e atendendo a que: -------------------------------- 

xi) 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; ----- 

xii) O Município de Chaves outorgou, em 04 de fevereiro de 2021, com 
a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras 

o Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação de Fauna e Flora 

associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – Baldios de Vilarinho 

das Paranheiras”, por forma a operacionalizar a implementação de 

medidas de compensação relacionadas com o Programa de Medidas de 

Compensação de Fauna e Flora associadas ao Projeto Tâmega; ---------- 

xiii) No decurso do desenvolvimento da implementação das ações 

previstas, se constatou a necessidade de proceder a ajustamentos dos 

limites das parcelas a intervencionar; ------------------------------ 
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xiv) Foi ainda reponderada a forma de execução das intervenções de 
manutenção, com vista à concretização das mesmas, conforme as 

necessidades específicas de cada uma das parcelas; ------------------ 

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 o órgão executivo delibere no sentido de: ----------------------- 

vii) Reconhecer a oportunidade e interesse no reajustamento das 

condições subjacentes ao “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Vilarinho das Paranheiras”, nos moldes descritos 

na presente informação técnica, e consubstanciada na minuta de Adenda 

ao Protocolo de Cooperação, apresentada em anexo; ------------------- 

viii) Aprovar a minuta da Adenda ao “Protocolo de Cooperação Medidas 
Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Vilarinho das Paranheiras”, a realizar entre o 

Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras; ------------------------------------------ 

ix) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga da 

referida Adenda ao Protocolo de Cooperação, nos termos e condições da 

minuta apresentada em anexo. ---------------------------------------- 

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

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

Anexo 1 – Minuta da Adenda ao Protocolo de Cooperação “Medidas de 

Compensação de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do 

Tâmega – Baldios de Vilarinho das Paranheiras” ---------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 21.05.2021: ---- 

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: ------------------ 

vii) Reconhecer a oportunidade e interesse no reajustamento das 

condições subjacentes ao “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Vilarinho das Paranheiras”, nos moldes descritos 

na presente informação técnica, e consubstanciada na minuta de Adenda 

ao Protocolo de Cooperação, apresentada em anexo; ------------------- 

viii) Aprovar a minuta da Adenda ao “Protocolo de Cooperação Medidas 
Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Vilarinho das Paranheiras”, a realizar entre o 

Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras; ------------------------------------------ 

ix) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga da 

referida Adenda ao Protocolo de Cooperação, 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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião do Executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica e no teor do despacho exarado sobre 

a mesma pelo Chefe da DDE. ------------------------------------------ 



                                                                F. 45 

                                                                  _____________________ 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

7. ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO “MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE FAUNA 

E FLORA ASSOCIADAS AO SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA – BALDIOS DE 

ARCOSSÓ”, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A ENTIDADE GESTORA 

DOS BALDIOS DE ARCOSSÓ (FREGUESIA DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E 

VILARINHO DAS PARANHEIRAS) - INFORMAÇÃO Nº28/DDE/2021, DO ENGº PAULO 

VALOURA DE 20.05.2021. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

6. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

3.1. O Protocolo de Cooperação celebrado, em 09 de março de 2021, 
entre o Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz 

e Vilarinho das Paranheiras, esta última enquanto entidade gestora dos 

Baldios de Arcossó, visou estabelecer os termos e condições aplicáveis 

à colaboração, entre as partes, no âmbito da aplicação das Medidas 

Compensatórias relativas à Fauna e Flora, estabelecidas no “Sistema 

Electroprodutor do Tâmega”, a executar em terrenos incluídos nos 

Baldios de Arcossó. ------------------------------------------------- 

3.2. Na sequência do estabelecimento desse Protocolo de Cooperação, a 
Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, 

enquanto entidade gestora dos Baldios de Arcossó, desenvolveu os 

procedimentos necessários à contratação dos serviços de empreitada, 

para a realização das ações aí previstas, na componente da plantação 

de folhosas de espécies autóctones. --------------------------------- 

3.3. Já no decurso da execução da intervenção, a Freguesia de Vidago, 
Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, informou sobre a 

necessidade de se proceder a um reajustamento dos limites das parcelas 

a intervencionar no âmbito deste Protocolo. ------------------------- 

3.4. Por outro lado, da análise mais pormenorizada dos termos e 

condições previsto no Protocolo de Cooperação, entenderam os serviços 

técnicos municipais propor a junção dos montantes de investimento 

máximos previstos para as ações de manutenção, a desenvolver até 2023, 

por forma a melhor se ajustarem às necessidades das parcelas 

intervencionadas. -------------------------------------------------- 

3.5. Neste contexto, a presente informação visa submeter à apreciação 
do Executivo Municipal, para respetiva análise e deliberação, a minuta 

de Adenda ao Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação de Fauna 

e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – Baldios de 

Arcossó”, a celebrar entre o Município de Chaves e a Freguesia de 

Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, tendo em vista 

operacionalizar as questões atrás referidas. ----------------------- 

7. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------- 

7.1. Na sequência da deliberação do Executivo Municipal, em reunião 
ordinária de 04 de fevereiro de 2021, relacionada com as “Medidas de 

Compensação de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do 

Tâmega – Baldios de Arcossó” foi outorgado, em 09 de março de 2021, o 

Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação de Fauna e Flora 

associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – Baldios de Arcossó”, 

entre o Município de Chaves e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz 

e Vilarinho das Paranheiras, esta última enquanto entidade gestora dos 

Baldios de Arcossó. ------------------------------------------------  

7.2. Conforme referido à data, na Informação Técnica 04/DDE/2021 da 
Divisão de Desenvolvimento Económico, submetida para apreciação e 
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deliberação do Executivo Municipal, em reunião de 04 de fevereiro de 

2021, foram selecionadas como áreas a intervencionar, espaços 

florestais, com caraterísticas e potencial adequado para a tipologia 

de medidas a implementar. ------------------------------------------- 

7.3. No que diz respeito, especificamente, às parcelas relacionadas 
com os Baldios de Arcossó, foram elencadas três parcelas a 

intervencionar, destinadas à plantação de folhosas de espécies 

autóctones (CH0108, CH0208 e CH0308). ------------------------------- 

7.4. Já no decurso da execução da intervenção, e no âmbito do 

acompanhamento dos trabalhos, a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz 

e Vilarinho das Paranheiras constatou que da área inicialmente 

prevista intervencionar nas parcelas CH0108 e CH0308, existiam espaços 

com solo inapto para a plantação (solos delgados, pouco profundos e 

com afloramentos rochosos), bem como espaços de propriedade privada, 

tendo resultado uma área total efetivamente intervencionada de 25,16 

hectares, em contraponto aos 25,75 hectares inicialmente previstos. -   

7.5. Esta situação foi justificada, pela dificuldade de obtenção, na 
fase inicial do processo, do levantamento rigoroso dos limites físicos 

das várias parcelas de baldio, e que só, em fase de execução, com a 

desmatação do terreno, foi possível confirmar e ajustar. ------------ 

7.6. No sentido de compensar a não execução integrar das áreas 

previstas para as parcelas CH0108 e Ch0308, a Freguesia de Vidago, 

Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras em articulação com os 

serviços técnicos municipais desenvolveram uma solução alternativa que 

consistiu no aumento da área estabelecida para a parcela CH0308, que 

passou dos 5,20 hectares para 5,79 hectares. De esclarecer que este 

aumento de área de intervenção desta parcela abrangeu terrenos 

integrados nos Baldios de Arcossó. Consultados os serviços técnicos 

da Iberdrola Generación S.A.U. sobre esta intenção, foi obtido aval 

para a concretização da mesma. -------------------------------------- 

7.7. Deste modo, procedeu-se ao reajustamento dos limites das parcelas 
CH0108, CH0208 e CH0308, que passaram a ter 11,14 hectares, 5,79 

hectares e 14,02 hectares, respetivamente, conforme apresentada do 

Anexo 1A da minuta de Adenda ao Protocolo de Cooperação, anexo à 

presente informação. ------------------------------------------------ 

7.8. Por outro lado, para cada uma das parcelas intervencionadas, 
foram previstas duas intervenções de manutenção, a executar à 

posteriori, conforme as necessidades registadas, e para as quais se 

apresentou, no âmbito do Protocolo de Colaboração, um montante máximo 

de investimento, distribuído, em partes iguais, pela 1.ª e 2.ª ações 

de manutenção. ------------------------------------------------------ 

7.9. Sobre esta questão, foi feita uma ponderação sobre a forma de 
execução das operações de manutenção, tendo-se concluído que as mesmas 

estarão muito dependentes da evolução vegetativa das parcelas 

intervencionadas, pelo que, do ponto de vista prático, será 

aconselhável que os montantes máximos elegíveis, a destinar para a 

manutenção de cada uma das parcelas, sejam agrupados numa verba única 

a gerir conforme a necessidade registadas no momento da avaliação da 

necessidade de manutenção. Neste contexto, na tabela apresentada como 

Anexo 1A da minuta de Adenda ao Protocolo de Cooperação em discussão, 

optou-se por agrupar num único campo, designado como “Operações de 

Manutenção”, as colunas anteriormente designadas do Protocolo de 

Cooperação inicial, como “1.ª Manutenção” e “2.ª Manutenção”, sendo o 

valor agora inscrito, o resultante do somatório do inicialmente 

previsto na “1.ª Manutenção” e “2.ª Manutenção”. -------------------- 

7.10. De tudo o resto, quer no que respeita aos objetivos do Protocolo, 
responsabilidades dos vários intervenientes e período de vigência do 
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mesmo, mantêm-se inalteradas os termos e condições inicialmente 

definidos. ---------------------------------------------------------  

7.11. Em resumo, e caso a presente informação venha a merecer 

acolhimento por parte do Executivo Municipal, as intervenções nos 

Baldios de Arcossó, no âmbito do Protocolo e respetiva Adenda ao mesmo, 

estarão relacionadas com a plantação de folhosas de espécies 

autóctones, numa área de 30,95 hectares, identificada com os códigos 

de parcelas CH0108, Ch0208 e CH0308, ou seja, será mantida a mesma 

área de intervenção, havendo apenas o reajustamento de área entre as 

parcelas inicialmente previstas. ------------------------------------ 

8. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, e atendendo a que: -------------------------------- 

xv) 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; -----  

xvi) O Município de Chaves outorgou, em 04 de fevereiro de 2021, com 
a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras 

o Protocolo de Cooperação “Medidas de Compensação de Fauna e Flora 

associadas ao Sistema Electroprodutor do Tâmega – Baldios de Arcossó”, 

por forma a operacionalizar a implementação de medidas de compensação 

relacionadas com o Programa de Medidas de Compensação de Fauna e Flora 

associadas ao Projeto Tâmega; --------------------------------------- 

xvii) No decurso do desenvolvimento da implementação das ações 

previstas, se constatou a necessidade de proceder a ajustamentos dos 

limites das parcelas a intervencionar; ------------------------------ 

xviii) Foi ainda reponderada a forma de execução das intervenções 

de manutenção, com vista à concretização das mesmas, conforme as 

necessidades específicas de cada uma das parcelas; ------------------ 

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 o órgão executivo delibere no sentido de: ----------------------- 

x) Reconhecer a oportunidade e interesse no reajustamento das 

condições subjacentes ao “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Arcossó”, nos moldes descritos na presente 

informação técnica, e consubstanciada na minuta de Adenda ao Protocolo 

de Cooperação, apresentada em anexo; -------------------------------- 

xi) Aprovar a minuta da Adenda ao “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Arcossó”, a realizar entre o Município de Chaves 

e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras; 

xii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga da 
referida Adenda ao Protocolo de Cooperação, nos termos e condições da 

minuta apresentada em anexo. ----------------------------------------

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

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

Anexo 1 – Minuta da Adenda ao Protocolo de Cooperação “Medidas de 

Compensação de Fauna e Flora associadas ao Sistema Electroprodutor do 

Tâmega – Baldios de Arcossó” ---------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 21.05.2021: ---- 

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 
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com o preconizado, submeta o assunto a reunião de Câmara Municipal 

para que o órgão executivo delibere no sentido de: ------------------ 

x) Reconhecer a oportunidade e interesse no reajustamento das 

condições subjacentes ao “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Arcossó”, nos moldes descritos na presente 

informação técnica, e consubstanciada na minuta de Adenda ao Protocolo 

de Cooperação, apresentada em anexo; -------------------------------- 

xi) Aprovar a minuta da Adenda ao “Protocolo de Cooperação Medidas 

Compensatórias de Flora e Fauna associadas ao Sistema Electroprodutor 

do Tâmega – Baldios de Arcossó”, a realizar entre o Município de Chaves 

e a Freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras; 

xii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga da 
referida Adenda ao Protocolo de Cooperação, 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. -- 

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

2021.05.24. --------------------------------------------------------

À reunião do Executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica e no teor do despacho exarado sobre 

a mesma pelo Chefe da DDE. ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

8. QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CHAVES – 

CONTROLO DO PARÂMETRO “ARSÉNIO” NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO” – 

CANDIDATURA POSEUR-03-2012-FC-001461 – NOTIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DA 

CANDIDATURA E ASSINATURA DO TERMO DE ACEITAÇÃO- INFORMAÇÃO 

Nº29/DDE/2021, DO ENGº PAULO VALOURA DE 20.05.2021. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

9. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

3.6. A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo 
municipal a notificação de aprovação da candidatura em epígrafe pelo 

Comissão Diretiva do POSEUR, em 15-04-2021, nos termos do parecer 

global anexo, bem como promover, com a máxima brevidade possível, as 

diligências necessárias à assinatura do respetivo Termo de Aceitação, 

para respetiva devolução aos serviços da Autoridade de Gestão POSEUR.  

10. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------- 

10.1. Ao abrigo do Aviso POSEUR-12-2020-17 – “Resolução de problemas 
de qualidade da água de abastecimento com impacte na saúde humana”, o 

Município de Chaves apresentou, em 11 de janeiro de 2021, uma 

candidatura designada “Qualidade da Água para Consumo Humano no 

Concelho de Chaves – Controlo do Parâmetro “Arsénio” nos sistemas de 

abastecimento”. ---------------------------------------------------- 

10.2. Após a competente análise e avaliação da referida candidatura, 
por parte da Comissão Diretiva do POSEUR, a mesma mereceu decisão 

favorável de aprovação, a qual foi comunicada pela Autoridade de 

Gestão, através de mensagem de correio eletrónico, remetida em 15 de 

abril de 2021. Com a referida comunicação. -------------------------- 

10.3. A operação, consubstanciava, inicialmente a intervenção nos 

sistemas de abastecimento de Pereira de Selão, Ribeira de Avelãs, 

Ventuzelos e Sobrado, com o objetivo da implementação de soluções 
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técnicas que permitissem o controlo do parâmetro “arsénio” e 

complementarmente, dos parâmetros alumínio, manganês e ferro. -------  

10.4. Da análise preliminar da candidatura, por parte da entidade de 
gestão POSEUR, resultou a posição de que, apenas seriam elegíveis, no 

âmbito do Aviso POSEUR-12-2020-17, as intervenções preconizadas para 

os sistemas de Pereira de Selão e Ventuzelos, uma vez que estes 

sistemas, apresentaram, para o ano de 2020, incumprimento do valor 

paramétrico do arsénio no Portal da ERSAR, requisito este essencial 

para a elegibilidade da ação. --------------------------------------- 

10.5. Por exclusão de partes, e uma vez que os sistemas de Ribeira de 
Avelãs e Sobrado, não apresentaram incumprimento do valor paramétrico 

do arsénio, no decurso de 2020, foram retirados do objeto da presente 

candidatura. Sobre este facto, e uma vez que a aplicação deste 

requisito, por parte da Autoridade de Gestão POSEUR, se revelou 

correta, o Município de Chaves aceitou esse mesmo entendimento.------ 

10.6. Analisado o conteúdo constante no Relatório de Decisão, 

verificou-se que, da apreciação da candidatura e respetiva análise de 

mérito, por parte da Autoridade de Gestão, resultou a obtenção de uma 

pontuação de 3,10 pontos. ------------------------------------------- 

10.7. Desta forma, como objeto da operação apenas ficaram a figurar as 
intervenções preconizadas nos Sistemas de Pereira de Selão e 

Ventuzelos. --------------------------------------------------------  

10.8. Para estes sistemas, e com a referida intervenção pretende-se 
dar resposta à necessária melhoria da qualidade da água de 

abastecimento nos aglomerados serviços por esses sistemas, que 

atualmente apresentam águas de abastecimento, com níveis de arsénio, 

e complementarmente de alumínio, manganês e ferro com valores 

superiores aos permitidos pela legislação em vigor, e desta forma, 

garantir a qualidade da água, no que concerne ao parâmetro “Arsénio” 

com o “confinamento” os valores de análise, com valores inferiores a 

10 µg/L, de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto e 

o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro. ----------------------- 

10.9. Desta forma, a referida candidatura foi aprovada, tendo por base 
os seguintes valores de investimento: ------------------------------- 

i. Custo Total – 49.318,92 euros; -------------------------------- 
ii. Investimento Elegível – 49.318,92 euros; ---------------------- 
iii. Taxa de Cofinanciamento – 85% (do Investimento Elegível); ----- 
iv. Contribuição FEDER/FC Total – 41.921,08 euros; ---------------- 
v. Autarquia Local – 7.397,84 euros (15% do Investimento Elegível + 

Investimento Não Elegível + Investimento Elegível Não Comparticipado). 

10.10. Neste contexto, cumpre neste momento decidir sobre a 

aceitação, pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento, nos 

moldes apresentados no respetivo Termo de Aceitação e apresentados 

resumidamente no ponto 2.10 da presente informação. ----------------- 

10.11. Por último, importa informar que aquando da receção da 

notificação da aprovação da candidatura, não foi percecionado, por 

parte dos serviços técnicos municipais, a receção do Termo de Aceitação 

respetivo, uma vez que o mesmo vinha incorporado em informação anexa, 

facto que só veio a ser esclarecido em 14-05-2021, motivo pelo qual, 

apenas agora se submete superiormente, para conhecimento e ponderação 

de decisão de aceitação dos termos de aprovação da mesma. ----------- 

11. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, e considerando: ------------------------------------ 

xix) A importância que a intervenção terá na melhoria da qualidade da 
água de abastecimento nos aglomerados servidos por estes sistemas 

(Pereira de Selão e Ventuzelos), nomeadamente, no controlo dos níveis 

de arsénio, e complementarmente de alumínio, manganês e ferro; ------ 
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xx) Que a presente candidatura garante o cofinanciamento da 

intervenção a uma taxa de 85% do investimento total elegível; ------- 

xxi) Que a receção da referida notificação, foi registada em 15-04-
2021, sem que, contudo, se tenha identificado a receção do respetivo 

Termo de Aceitação, que ao vir incorporado, em documentos anexos, não 

foi percecionada a sua receção, de forma imediata, pelos serviços 

técnicos, o que só veio a ocorrer em 14-05-2021; -------------------- 

xxii) Que, de acordo com o previsto no n.º 1 e 2 do artigo 21.º do 
decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a aceitação do apoio deverá 

ser feita mediante a submissão do Termo de Aceitação, devidamente 

assinado e autenticado por quem disponha de poderes para o ato, no 

prazo de 30 dias contados a partir da notificação, prazo este que 

termina a 27-05-2021, data em que se realiza também a próxima reunião 

Executivo Municipal, não sendo possível aguardar por essa data para a 

assinatura do referido Termo de Aceitação; -------------------------- 

xxiii) Não existir possibilidade de, em tempo útil, convocar uma 

reunião extraordinária do Executivo Municipal para aprovação das 

condições da candidatura e para legitimar o Senhor Presidente da Câmara 

a proceder à inerente outorga do “Termo de Aceitação”, que formaliza 

a concessão do apoio. ----------------------------------------------- 

Neste contexto, pelas razões acima apresentadas, entende-se propor ao 

Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, a adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

i) Aprovar o teor do “Termo de Aceitação”, consubstanciando os 

moldes em que a candidatura foi aprovada, e assinar o mesmo em 

duplicado, para envio imediato para a Autoridade de Gestão POSEUR, por 

forma a garantir o cumprimento do prazo limite que está estabelecido 

para o efeito (27 de maio de 2021); --------------------------------- 

ii) Encaminhar esta informação/proposta para a próxima Reunião de 

Câmara para ratificação da decisão do Senhor Presidente, com base no 

disposto no n.º 3 do art.º 35, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro19, assumindo-se estar em causa uma situação excecional e 

urgente, correlacionada com a garantia do direito de incentivo que foi 

concedido no âmbito da candidatura em questão. ---------------------- 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 21.05.2021: ---- 

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, a adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

• Aprovar e assinar, em duplicado, o “Termo de Aceitação” da 

operação em causa, nos moldes preconizados, para que o mesmo possa 

ser, de imediato, enviado para a Autoridade de Gestão POSEUR, por 

forma a garantir o cumprimento do prazo limite estabelecido para o 

efeito; ------------------------------------------------------------ 

• Encaminhar esta informação/proposta para a próxima Reunião de 

Câmara para ratificação da decisão do Senhor Presidente, com base no 

disposto no n.º 3 do art.º 35, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, assumindo-se estar em causa uma situação excecional e 

                                                           
19 3 — Em circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de 

urgência, não ser possível reunir extraordinariamente a câmara 

municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da competência 

desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião 

realizada após a sua prática, sob pena de anulabilidade. ------------ 
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urgente, correlacionada com a garantia do direito de cofinanciamento 

que foi concedido. -------------------------------------------------- 

À consideração do Senhor Presidente da Câmara ---------------------- 

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

2021.05.24. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se conforme preconizado na informação técnica 

infra e no teor do despacho exarado sobre a mesma pelo Chefe da DDE. 

À reunião do executivo municipal para efeitos de ratificação. ------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ----------------------------------

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

Concluída a análise, discussão e votação de todos os assuntos, e antes 

de proceder ao encerramento da presente reunião, o Senhor Presidente 

da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, deu a palavra aos presentes que 

mostraram interesse em intervir, na presente reunião, nos termos do 

disposto do nº. 2, do artigo 49º, do anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Usou da palavra o Senhor Manuel Augusto Leão, que se encontrava 

devidamente inscrito para participar no período de intervenção do 

público, e para abordar as seguintes questões relacionadas com dois 

projetos municipais: ------------------------------------------------ 

1 – Aquae Salutem – Complexo Termal Hidrodinâmico ao ar livre com água 

quente - Tem acompanhado as notícias e as informações relacionadas com 

o projeto “Aquae Salutem – Complexo Termal Hidrodinâmico ao ar livre 

com água quente”, será um dos poucos existentes em Portugal, composto 

por piscinas e cascatas, com um investimento de aproximadamente 1 

milhão 219 mil euros e com início previsto para agosto de 2021 e 

conclusão em 2022, neste contexto questiona o Senhor Presidente da 

Câmara, se as Termas tem água suficiente para o efeito e a obra em que 

fase se encontra. --------------------------------------------------- 

2 – Ligação à rede europeia de TGV em Espanha – “A Gudinã” – Através 

da comunicação social teve conhecimento das declarações, sobre este 

assunto, do Senhor Presidente da Câmara de Chaves e da Câmara de 

Vinhais e questiona o Senhor Presidente da Câmara, sobre como irá ser 

executado o projeto, muito concretamente, será nas instalações da 

antiga CP, este projeto já tem a concordância do Governo Espanhol 

desde a fronteira de Chaves até à “A Gudinã”, quando será o início e 

conclusão da obra. -------------------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, dando nota do seguinte: ----------------------- 

Antes de se formular quaisquer questões os interessados deveriam 

cumpri um mínimo de critério informativo, e não limitar-se a ter como 

fonte o Facebook, pois frequentemente o conteúdo que circula nas redes 

sociais é pouco consistente e rigoroso e muitas vezes falso. -------- 

Relativamente ao projeto “Aquae Salutem”, não vê complexidade no 

referido projeto, tanto mais que o mesmo já mereceu a aprovação, por 

unanimidade, deste Órgão Executivo, tratando-se de uma empreitada que, 

na presente data, aguarda publicação do anúncio no Diário da República. 

Trata-se de uma obra excecional, inovadora e singular, nada complexa, 

o que se está a falar é de uma nova piscina descoberta integrada num 
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balneário termal e que como as demais piscinas integradas no balneário 

terá funções terapêuticas e de bem-estar. Este projeto mereceu parecer 

favorável da entidade competente na gestão dos recursos geológicos, 

no caso, a Direção Geral de Energia e Geologia. --------------------- 

A questão relacionada com a estabilidade do recurso – água termal – 

está garantido, pois não se incrementará a utilização da mesma, mas 

apenas da daquela que neste momento é rejeitada sem qualquer valor 

acrescentado, não se colocando, assim, qualquer questão de 

sustentabilidade do recurso. ---------------------------------------- 

Trata-se de um projeto diferenciador e que poderá relançar o complexo 

termal, e, assim, contribuir, de forma mais decisiva, para o incremento 

económico da economia local, na área do turismo, hotelaria e 

restauração. ------------------------------------------------------- 

No que diz respeito à ligação à rede europeia de comboio de alta 

velocidade, é uma não questão, o que verdadeiramente se esta a 

discutir, é que houve um conjunto de atores do espaço político que 

vieram pronunciar-se sobre a intenção de um novo programa ferroviário 

nacional, tendo neste contexto o Presidente da Câmara de Chaves, 

defendido que Chaves viesse a integrar essa rede nacional de novas 

ligações, e na sua perspetiva ligar-se através de uma linha que 

estabelecesse a conetividade ferroviária entre Braga e a linha de alta 

velocidade da Galiza, através da estação de Ourense ou da A Gudinã”.  

Tratando-se de um programa de investimentos públicos, com um horizonte 

temporal de execução entre 10 a 30 anos, muito exigente, sob o ponto 

de vista técnico, económico-financeiro e social, que pressupõe estudos 

complexos, permite que a solução de integração de Chaves nessa rede 

ferroviária possa ser equacionada e defendida politicamente. -------- 

Trata-se de uma ideia de futuro, traduz uma visão programática para 

este território, que se quer mais preparado e capaz. --------------- 

 

 

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 trinta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

i Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 

000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009. ------- 

                                                           


