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Nº14 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 24 de junho de 

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

Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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 um de junho 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 os assuntos identificados infra, relacionados com a 

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

a) “Chaves recebeu “especialistas da água” em encontro internacional 

para a Investigação, Inovação e Valorização da Água Mineral Natural” 

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

nota que no passado dia 18 e 19, o concelho de Chaves recebeu a 3ª 

edição do Aquafórum, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho 

da União Europeia. -------------------------------------------------- 

Durante dois dias, Chaves transformou-se na capital europeia da água 

mineral natural, com a realização do AQUAFORUM - Fórum Europeu de 

Investigação, Inovação e Valorização da Água Mineral Natural, um 

evento de âmbito Europeu dedicado à discussão científica, técnica e 

estratégica em torno da temática da utilização da água mineral como 

recurso endógeno essencial para o desenvolvimento e sustentabilidade 

territorial. ------------------------------------------------------- 

Realizado no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União 

Europeia, participaram neste encontro temático, múltiplos peritos 

nacionais e internacionais, com o objetivo de criar uma Rede Europeia 

dedicada à Investigação, Inovação e Valorização da Água Mineral e 

estimular a geração de conhecimento em torno da temática da água 

mineral. ----------------------------------------------------------- 

Para além de Portugal, outros países como a Espanha, França, Itália, 

Alemanha, Polónia, Hungria, Islândia, República Checa, Eslovénia, 

Sérvia, Bulgária, Países Baixos, Turquia, Grécia, Roménia, Lituânia, 

Chipre e Eslováquia, quiseram associar-se à iniciativa. ------------- 

O evento contou com a presença de Ana Abrunhosa - Ministra da Coesão 

Territorial, Manuel Heitor - Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, Isabel Ferreira – Secretária de Estado da Valorização do 

Interior, João Sobrinho Teixeira – Secretário de Estado da Ciência, 
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Tecnologia e Ensino Superior, Rita Marques – Secretária de Estado do 

Turismo, António Lacerda Sales - Secretário de Estado Adjunto e da 

Saúde, entre outros ilustres participantes. ------------------------- 

A Iniciativa foi realizada em parceria com a Comunidade Intermunicipal 

do Alto Tâmega, o Instituto Politécnico de Bragança, a Sociedade 

Internacional de Hidrologia Médica e Climatologia e a Associação de 

Termas de Portugal. ------------------------------------------------- 

b) “Jardins da Torre de Menagem de Chaves acolhem Espetáculo de Música 

Ancestral no tempo dos Castelos” - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que música ancestral, cantigas 

trovadorescas, histórias, teatro e sátiras fazem parte do programa do 

primeiro de seis espetáculos com diferentes temáticas, todos inseridos 

na iniciativa cultural, “CHAVES, polo de cultura em rede: dois mil 

anos de história, arquitetura e cultura”. --------------------------- 

A realizar no próximo dia 26 de junho (sábado), pelas 21h00, nos 

Jardins da Torre de Menagem, recentemente qualificados, será 

proporcionada uma viagem ao “Tempo dos Castelos”, através da recriação 

do cenário para uma comédia do ridículo, com luz projetada na torre 

do Castelo de Chaves, terminando com pequeno apontamento de 

pirotecnia. -------------------------------------------------------- 

Um divertido espetáculo, com música ancestral que apresenta 

sonoridades dessa longínqua época através dos instrumentos como o 

alaúde, a gaita-de-foles, o rabel, a flauta, a tarota e diversas 

percussões farão parte do repertório de instrumentos, mas sempre 

acompanhadas de melódica voz. --------------------------------------- 

Os conteúdos artísticos para o espetáculo, inspiraram-se em narrativas 

ancestrais a respeito de um teatral D. Afonso III, sua consorte a 

rainha D. Beatriz e as Infantas, que agora são reinterpretadas através 

da música e da teatralização de uma história romanceada, pela companhia 

de teatro Décadas de Sonho, especializada em eventos, espetáculos e 

animações históricas. ----------------------------------------------- 

A atividade é financiada pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União 

Europeia ‐ Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. --------------- 
O Senhor Presidente da Câmara aproveitou a oportunidade, para convidar 

todos os Vereadores a estarem presentes. -------------------  

c) “A Magia está de volta com Chaves Mágico 2021” - Sobre este assunto, 

o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o “Chaves Mágico” 

está de volta à cidade flaviense, na sua nona edição, a realizar nos 

próximos dias 25 e 26 de junho, pelas 21h00, no Auditório do Centro 

Cultural de Chaves. Conta com a presença de vários mágicos nacionais 

e internacionais e uma ampla oferta de ilusões que prometem muita 

animação e entretenimento. ------------------------------------------ 

O evento com entrada gratuita carece de levantamento prévio do Bilhete 

na Biblioteca Municipal de Chaves. ---------------------------------- 

A iniciativa é financiada pelo Turismo de Portugal, IP. ------------- 

d) “Piscinas do Rebentão reabrem a 26 de junho” - Sobre este assunto, 

o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o complexo das 

Piscinas de Recreio e Lazer do Rebentão vai abrir, para mais uma época 

balnear, já no próximo sábado, dia 26 de junho. --------------------- 

De acordo com as orientações emanadas pelas Autoridades de Saúde, a 

reabertura contempla uma lotação máxima, número que poderá ser 

alterado, tendo em conta a evolução da pandemia COVID 19. ----------- 

Localizadas na Quinta do Rebentão, as Piscinas vão estar abertas ao 

público todos os dias, inclusive feriados, com os seguintes horários: 

segunda-feira das 14h00 às 20h00, de terça-feira a domingo das 10h00 

às 20h00. ----------------------------------------------------------- 
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Até final do mês de setembro, os munícipes e turistas vão poder 

usufruir deste equipamento de excelência e desfrutar de um espaço 

sublime que contempla o lazer, o contacto com a natureza e o convívio.  

 

 

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, abordou os seguintes assuntos relacionados com a atividade 

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

- Instituto Politécnico de Bragança – Relativamente a esta matéria 

questionou, o Presidente da Câmara, sobre as notícias veiculadas na 

comunicação social relacionadas com a eventual criação de uma Escola 

de Ensino Superior no Alto Tâmega, sedeada em Chaves, por parte do 

Instituto Politécnico de Bragança – IPB. ---------------------------- 

- Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – Relativamente ao Programa 

de Apoio ao Acesso à Habitação denominado de “1º Direto”, no montante 

de 17 milhões de euros para melhorias da habitação social,  questiona 

o Senhor Presidente acerca do funcionamento e âmbito de aplicação do 

referido programa, muito concretamente a que bairros sociais se 

aplica, se qualquer pessoa nestas circunstâncias se pode candidatar e 

qual o prazo temporal previsto para este programa. ------------------ 

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

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

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

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

- As notícias veiculadas na comunicação social, relacionadas com a 

eventual criação no Alto Tâmega de uma Escola Internacional da Água 

“Water School”, têm sido abordadas em público pelo Senhor Ministro da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e pela Senhora Ministra da Coesão 

Territorial. Trata-se de uma iniciativa promovida pela Associação 

“Aquavalor” em cooperação com o Instituto Politécnico de Bragança 

(IPB) e os municípios do Alto Tâmega, que pretende instanciar no 

território do Alto Tâmega, com sede em Chaves, uma Escola Internacional 

da Água “Water School”. --------------------------------------------- 

Na presente data, existe uma versão mais consolidada, já objeto de 

análise, que mereceu o acolhimento dos órgãos internos do “IPB”, 

consubstanciada na criação de um Pólo do ensino superior, com sede em 

Chaves, aguardando-se, na presente data, a decisão por parte do 

Conselho Geral do “IPB” para posterior submissão de candidatura às 

instituições competentes do Ensino Superior, para aprovação. -------- 

Amanhã, em Montalegre, está agendada uma reunião de trabalho, que 

contará com a participação do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior, que tem como principal objetivo a densificação e 

consolidação desta iniciativa. -------------------------------------- 

A ideia passa por criar uma escola que não seja concorrencial à oferta 

disponibilizada pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro ou 

pelo Instituto Politécnico de Bragança, que centre a sua ação e 

objetivos na marca identitária do território, a Água nas suas várias 

dimensões, com cursos de Licenciatura, Pós-graduação e Mestrados, 

ligados aos recursos endógenos da região. --------------------------- 

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

O Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, denominado de “1º Direto”, 

foi já objeto de análise, discussão e aprovação, quer no Órgão 

Executivo, quer no Órgão Deliberativo Municipal, na qual foi aprovada 
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a Estratégia Local de Habitação, que serviu de base à candidatura ao 

programa “1º Direito”. No plano aprovado foram definidas um conjunto 

de intervenções que pretendem resolver problemas de cariz 

habitacional, envolvendo agregados em situação socioeconómica mais 

desfavorecida e que se traduzem na requalificação e/ou beneficiação 

do edificado existente. --------------------------------------------- 

A Estratégia Local de Habitação do Município de Chaves prevê, pela 

primeira vez, uma ação concreta relativamente à reabilitação do Bairro 

dos Fortes, uma vez que se trata do primeiro instrumento de política 

pública “1º Direito”, que permite conciliar componente pública e outra 

privada, em vista a resolução de problemas existentes com as coberturas 

e com as partes comuns dos edifícios. -------------------------------

Nesse contexto, foram já encetados os procedimentos tendentes à 

constituição de condomínios do Bairro dos Fortes, de forma a serem 

encetados os procedimentos que permitam a concretização do conjunto 

de intervenções necessárias. ---------------------------------------- 

A Estratégia Local aprovada, contempla, ainda, a requalificação do 

edificado existente nos restantes bairros sociais ou de habitações 

dispersas pelo território, prevê a reconversão de edifícios 

municipais, a aquisição de edifícios da zona histórica pelo Município, 

para arrendamento jovem ou a construção de uma habitação nova em 

terrenos do Município. ---------------------------------------------- 

É um programa ambicioso, que tem um investimento global que supera os 

17 milhões, englobando uma componente pública e uma componente 

privada. ----------------------------------------------------------- 

O acordo de parceria a celebrar com o Instituto de Habitação e 

Reabilitação Urbana, IP. contempla já a componente pública, seguindo-

se a definição da cronologia/fases, nas quais os privados poderão 

apresentar as suas candidaturas a esse programa/financiamento. ------ 

Nesse sentido, pretende-se criar um gabinete/grupo de trabalho de 

apoio informativo e técnico aos privados, para que todos aqueles que 

pretendam, possam e estejam em condições de beneficiar, fiquem, 

devidamente, esclarecidos. ------------------------------------------ 

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

De seguida, usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo interpelado o Senhor 

Presidente da Câmara, acerca da proposta sobre esta matéria que consta 

da ordem de trabalhos para a presente reunião, e na qual é referido 

que existem 115 agregados familiares com uma situação habitacional 

indigna, questionando a forma de como se obteve este diagnóstico, se 

foi através dos censos ou de outra forma. ---------------------------

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

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

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

o diagnóstico foi realizado pela empresa que produziu o estudo relativo 

à Estratégia Local de Habitação, levada a cabo em articulação com os 

Presidentes de Junta de Freguesia e em obediência aos critérios do 

programa de Apoio ao Acesso à Habitação. ---------------------------- 

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

Usou, novamente, da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, 

Senhora Dra. Maria Manuela Pereira Tender, tendo interpelado o Senhor 

Presidente da Câmara, se esta proposta vai abranger estes 115 agregados 

e a correspondente intervenção nessas habitações. ------------------- 

Questionou, ainda, o Senhor Presidente se os privados interessados, 

terão sempre de submeter candidaturas para aceder ao programa. ------ 

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

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

o conjunto/objetivo de intervenções previstas no programa são 324 

fogos, tratando-se, ainda, de um valor estimado. -------------------- 

Este é um processo que vai exigir uma dimensão técnica significativa, 

desconhecendo-se, na presente data, a complexidade processual do 

mesmo, uma vez que se trata de um programa novo. À partida, os privados 

interessados em aceder ao programa terão obrigatoriamente de submeter 

candidaturas.------------------------------------------------------- 

  

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 11 de junho de 2021. ---------------------------  

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS NO PARQUE 

EMPRESARIAL DE CHAVES – PARQUE DE ATIVIDADES E PLATAFORMA LOGÍSTICA 

INTERNACIONAL DO VALE DO TÂMEGA. MEDIDA EXCECIONAL DE APOIO ÀS EMPRESAS 

NO COMBATE AOS EFEITOS NEGATIVOS DA COVID-19 NA ECONOMIA LOCAL. 

PROPOSTA N.º 69/GAPV/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A assembleia municipal de Chaves, em sessão ordinária de 15 de 

fevereiro de 2017, aprovou a medida de incentivo à fixação de empresas 

no concelho de Chaves, consubstanciada na redução para €1,00/m2 do 

preço de venda dos lotes do Parque Empresarial de Chaves – Loteamento 

do Parque de Atividades e Loteamento da Plataforma Logística 

Internacional do Vale do Tâmega, e que se encontravam disponíveis para 

alienação, nos termos da Proposta n.º 16/GAP/2017, aprovada pelo 

executivo camarário em sua reunião ordinária realizada em 3 de 

fevereiro de 2017. -------------------------------------------------- 

2. A enunciada medida veio a ser renovada por deliberação camarária 

de 15 de fevereiro de 2018, devidamente sancionada pela assembleia 

municipal, em sua sessão de 28 de fevereiro de 2018, nos termos da 

Proposta n.º 6/GAP/2018, tendo, ainda, sido extensiva às parcelas 

autónomas resultantes da operação urbanística de loteamento titulada 

pelo Alvará de Loteamento n.º 1/2007 – “Plataforma Logística 

Internacional do Vale do Tâmega”, mais concretamente as parcelas A e 

E, por deliberação dos órgãos municipais – Câmara e Assembleia – de 

14 e 27 de junho de 2018, respetivamente, nos termos da Proposta n.º 

42/GAP/2018. ------------------------------------------------------- 

3. A medida de incentivo à fixação de empresas no Concelho e respetiva 

renovação, tendo por escopo a defesa e dinamização da economia local, 

muito concretamente, o combate à desertificação e ao apoio à criação 

de emprego, através do aumento da competitividade do concelho de Chaves 
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face aos municípios vizinhos e do litoral - quer através do preço de 

alienação e de locação dos lotes, quer através das excelentes condições 

de acessibilidade a Espanha e, consequentemente, à Europa - alcançaram 

o sucesso almejado, especialmente consubstanciado no acréscimo da 

alienação de lotes e terrenos, o qual, atualmente, se traduz numa 

ocupação de 82,05% daquela área empresarial. ------------------------ 

4. As medidas de apoio à economia local ora em análise, revestem-se, 

pela sua natureza, de um caráter excecional e temporário, continuando 

em vigor as condições constantes do Regulamento do Parque de Atividades 

de Chaves, aprovado pelo órgão executivo municipal em sua reunião de 

quinze de dezembro de dois mil e cinco e pelo órgão deliberativo 

municipal em sua sessão de vinte e oito de dezembro de dois mil e 

cinco, bem como do Regulamento da Plataforma Logística Internacional 

do Vale do Tâmega, aprovado pela Câmara Municipal em sua reunião de 

dois de fevereiro de dois mil e seis, e pela Assembleia Municipal em 

sua sessão de vinte e dois de fevereiro de dois mil e seis, tendo 

ambos os normativos sido alterados por deliberações daqueles órgãos 

municipais, respetivamente, de dois e vinte e seis de abril de dois 

mil e doze, particularmente no que concerne aos prazos administrativos 

para a concretização das operações urbanísticas de edificação, nos 

lotes adquiridos, bem assim para o respetivo início da atividade. --- 

5. Neste enfoque, e não obstante a resposta positiva dos agentes 

económicos privados às políticas, adotadas pelo Município de Chaves, 

que se traduziram num aumento das aquisições dos lotes/terrenos e na 

referida taxa de ocupação do Parque Empresarial de Chaves, verifica-

se que os prazos definidos para a concretização dos projetos nos lotes 

e ou terrenos adquiridos no Parque Empresarial de Chaves, tornam-se 

manifestamente insuficientes, dado terem sido definidos para contexto 

económico de normalidade, não compaginável com o contexto da pandemia 

do coronavírus (COVID-19) e respetivos impactos negativos em sede de 

desaceleração da economia e fragilização do tecido empresarial, e, bem 

assim da vulnerabilidade social associada, com todas as restrições ao 

desenvolvimento da atividade económica em geral, que se verificaram 

desde a declaração do estado de emergência, aprovado pelo Decreto do 

Presidente da República, nº 14-A/2020, de 18 de março e posteriores 

renovações. -------------------------------------------------------- 

6. O processo de desconfinamento teve início a 30 de abril de 2020, 

mediante a declaração de calamidade, decretada pelo Governo, ao abrigo 

da Lei de Bases da Proteção Civil, através da Resolução do Conselho 

de Ministros nº 33-A/2020, a qual definiu um conjunto de regras de 

levantamento gradual das suspensões e interdições decretadas durante 

o estado de emergência, a qual tem vindo a ser renovada, aligeirando 

as restrições, por diversas fases, em vista ao regresso gradual da 

atividade económica, mediante a avaliação do quadro epidemiológico, 

sanitário, social e económico no território nacional. --------------- 

7. Na verdade, e pese embora se assista à retoma gradual e faseada 

da atividade económica do país e do concelho - o processo de 

desconfinamento iniciado em 30 de abril de 2020, mediante a declaração 

de calamidade, decretada pelo Governo através da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 33-A/2020, foi sofrendo ao logo dos tempos de avanços 

e recuos em função da situação epidemiológica e o nível de risco 

patente,  encontrando-se agora em vigor a regulamentação e o faseamento 

plasmados na Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021, de 9 

de junho - ao Município de Chaves têm chegado manifestações informais, 

dos agentes económicos privados, de grande dificuldade no cumprimento 

das obrigações contratualmente assumidas, aquando das aquisições dos 

lotes e ou terrenos, para instalação das suas empresas no Parque 
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Empresarial de Chaves, mais concretamente no que concerne ao 

cumprimento dos prazos para apresentação dos projetos urbanísticos 

para efeitos de licenciamento, junto dos serviços respetivos deste 

Município, e no que concerne aos prazos respeitantes à concretização 

das correspondentes operações urbanísticas de edificação e ao início 

da respetiva atividade, fruto de todas as restrições e limitações que 

se vivem no país, e também no estrangeiro, particularmente na União 

Europeia, no âmbito da pandemia Covid-19, desde março de 2020, e cujo 

incumprimento pode colocar em crise a concretização dos aludidos 

projetos, com os inerentes reflexos negativos na economia local. ---- 

8. Assim, em vista à proteção da economia local e ao reforço das 

medidas tendentes à mitigação dos efeitos nefastos provocados pela 

doença Covid-19, quer para as famílias, quer para as empresas, já 

adotadas pelo Município de Chaves em 2020  - Proposta n.º 18/GAPV/2020, 

aprovada pelo órgão executivo em 14/04/2020 e pelo órgão deliberativo 

em 30/04/2020, e Proposta n.º 42/GAP/2020, aprovada pelo órgão 

executivo em 22/06/2020 e pelo órgão deliberativo em 30/06/2020 - e 

recentemente atualizadas à luz da Proposta n.º 28/GAP/2021, aprovada 

pela câmara municipal em reunião ordinária do passado dia 18 de março 

de 2021, devidamente sancionada pela assembleia municipal, em sessão 

de 26 de maio de 2021, impõe-se revigorar aquelas medidas, mediante a 

adoção de uma medida temporária e excecional de proteção à 

concretização dos projetos tendentes à instalação de empresas 

previstos para os lotes industriais e ou terrenos, adquiridos e a 

adquirir, no Parque Empresarial de Chaves, mediante a suspensão dos 

prazos, para o efeito, por um período sensivelmente de seis meses, 

dando-se continuidade à medida de apoio à fixação de empresas no Parque 

Empresarial de Chaves, reforçando-a, por esta via. ------------------ 

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e à luz do disposto 

no n.º 2, do artigo 235.º, da Lei Fundamental e da alínea k), do n.º 

2, do artigo 25. º e da alínea ff), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos 

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

tomo a liberdade de propor ao executivo camarário a aprovação da 

seguinte proposta: -------------------------------------------------- 

a) Aprovar, para vigorar até ao final do segundo semestre do presente 

ano, mais concretamente até 31 de dezembro de 2021, como medida 

excecional e temporária, de combate e mitigação dos efeitos negativos 

da Covid-19 na economia local, a suspensão dos prazos administrativos 

relativos aos pedidos de licenciamento, execução e conclusão das 

operações urbanísticas de edificação e início de atividade das 

empresas adquirentes de lotes e ou terrenos no Parque Empresarial de 

Chaves – Loteamento do Parque de Atividades e Loteamento da Plataforma 

Logística Internacional do Vale do Tâmega; -------------------------- 

b) Que tal suspensão de prazos abranja as obrigações contratuais 

decorrentes dos contratos de compra e venda dos lotes e ou terrenos 

do Parque Empresarial de Chaves, que se encontram em vigor, 

respeitantes aos prazos de apresentação de pedido de licenciamento, 

de execução e conclusão da operação urbanística de edificação e do 

início de atividade, bem assim os que vierem a ser celebrados até 31 

de dezembro de 2021, reiniciando-se ou iniciando-se a contagem dos 

prazos, a partir desta data, nos termos dos respetivos contratos de 

compra e venda e Regulamentos em vigor; ----------------------------- 

c) Por fim, caso a presente proposta seja aprovada, que a mesma seja 

sujeita à apreciação, discussão e votação do órgão deliberativo 

municipal, para efeitos do disposto na alínea i), do n.º 1, do artigo 
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25.º, do Anexo I, à supra citada Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

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

Chaves, 17 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

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

Aquando da apresentação deste assunto, o Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, deu 

conhecimento, ao Senhor Presidente da Câmara, que nele tem interesse 

por ser familiar de Vítor Ilídio Castanheira Penas, declarando-

se impedido de participar na análise, discussão e votação da 

atribuição de condecoração municipal ao seu familiar. --------------- 

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

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

que, em face impedimento manifestado pelo Vereador do Partido Social 

Democrata, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, propôs ao 

órgão a que preside, que se proceda à votação da presente proposta em 

dois momentos, a saber: --------------------------------------------- 

- o primeiro momento, consubstanciado na votação da proposta, com 

exclusão da atribuição da condecoração municipal ao flaviense Vítor 

Ilídio Castanheira Penas; ------------------------------------------- 

- o segundo momento, consubstanciado na votação da atribuição da 

condecoração municipal – Medalha de Mérito – Grau Prata - ao flaviense 

Vítor Ilídio Castanheira Penas; ------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a 

estratégia sugerida pelo Senhor Presidente da Câmara. --------------- 

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

 

 

2.2. PROPOSTA DE CONCESSÃO DE CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS, POR OCASIÃO 

DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO, NO PRÓXIMO DIA 8 DE JULHO. PROPOSTA 

N.º 71/GAP/21. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Da Exposição dos Motivos:--------------------------------------- 

De acordo com o Regulamento de Concessão de Condecorações Municipais, 

aprovado em reunião ordinária de Assembleia Municipal de vinte e oito 

de abril de 1992, as condecorações municipais destinam-se a distinguir 

pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, que se 

notabilizem pelos seus méritos pessoais ou feito cívicos e ainda 

funcionários do Município, pelo desempenho das suas funções.--------- 

Ainda nos termos do aludido regulamento, artigo 2º, “as medalhas 

municipais a atribuir são cinco, assim designadas: de Honra, de Mérito, 

de Valor e Altruísmo, de Bons Serviços, de Dedicação”.--------------- 

Neste contexto, a Medalha de Honra do Município destina-se a galardoar 

pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras que tenham 

prestado ao Município serviços ou concedido benefícios de excecional 

relevância ou se tenham distinguido pelo seu valor em qualquer ramo 

de atividade humana, ou ainda por relevante ato de coragem ou 

abnegação, cujo nome, por esse feito, se torne intrinsecamente ligado 

ao Município de Chaves.---------------------------------------------- 
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A medalha Municipal de Mérito destina-se a distinguir as pessoas 

singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, de cujos atos 

advenham assinaláveis benefícios para o Município, quer pela 

divulgação dos seus valores, quer pelo superior exercício de funções 

autárquicas, quer por se haverem notabilizado em qualquer ramo das 

ciências, da cultura, desporto ou no exercício de qualquer outra 

atividade. --------------------------------------------------------- 

A Medalha Municipal de Valor e Altruísmo destina-se a galardoar quem 

revele espírito de sacrifício, coragem e abnegação.------------------ 

A medalha Municipal de Dedicação destina-se a galardoar os 

funcionários do Município que, cumprindo determinado período da sua 

carreira, tenham revelado no exercício do seu cargo, assiduidade, 

exemplar comportamento e reconhecida dedicação”.--------------------- 

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

De acordo com o consignado no Regulamento de Concessão de Condecorações 

Municipais do Município de Chaves, tomo a liberdade de propor ao 

executivo municipal o seguinte:-------------------------------------- 

a) Que por ocasião da Comemoração do Dia do Município, no próximo 

dia 8 de julho de 2021, sejam concedidas, nos termos do supracitado 

Regulamento das Condecorações Municipais, as seguintes medalhas:----- 

MEDALHA DE HONRA----------------------------------------------------- 

NADIR AFONSO RODRIGUES, a título póstumo, no ano em que se comemora o 

centenário do seu nascimento, distinguindo-se pela excecional 

relevância no setor das artes. A sua personalidade marcou de forma 

única a sua cidade e o seu percurso de vida e obra contribuíram 

decisivamente para a afirmação de Chaves, em todo o mundo, como 

território de cultura e arte.---------------------------------------- 

Nadir Afonso Rodrigues nasceu em Chaves a 4 de dezembro de 1920 e 

faleceu em Cascais em 11 de dezembro de 2013.------------------------ 

Em 1938 ingressou no curso de Arquitetura na Escola de Belas-Artes do 

Porto. Terminados os estudos partiu para Paris, em 1946, onde se 

inscreveu na École des Beaux-Arts para estudar Pintura, e obteve, por 

intermédio de Portinari, uma bolsa de estudo do governo francês. 

Colaborou, de 1946 até 1948 e novamente em 1951, com Le Corbusier. Foi 

um projeto desenvolvido sob orientação deste que esteve na base da 

tese A Arquitectura não é uma Arte, que defendeu no Porto em 1948. 

Paralelamente, trabalhou na pintura, servindo-se do ateliê de Fernand 

Léger.-------------------------------------------------------------- 

No final de 1951 deslocou-se para o Brasil, onde trabalhou com Óscar 

Niemeyer. Em finais de 1954 estava de regresso a Paris. Participou no 

movimento da arte cinética, expondo na galeria Denise René em 1956 e 

1957 e em colectivas com Vasarely, Herbin, Bloc e Mortensen. Neste 

âmbito efetuou a série Espacillimité, que apresentou no Salon des 

Réalités Nouvelles de 1958. Publicou a obra de reflexão estética La 

Sensibilité Plastique (Paris: Presses du Temps Présent, 1958). Na 

vanguarda da arte mundial, apresentou no ano seguinte a sua primeira 

grande exposição antológica, na Maison des Beaux-Arts de Paris.----- 

Representou Portugal na Bienal de São Paulo, no Brasil, em 1961 e em 

1969.--------------------------------------------------------------- 

Em 1967 recebeu o Prémio Nacional de Pintura e, passados dois anos, o 

Prémio Amadeo de Souza-Cardoso. A Fundação Calouste Gulbenkian 

dedicou-lhe uma exposição retrospetiva que foi apresentada em 1970 no 

Centre Culturel Portugais, em Paris, e posteriormente em Lisboa. 

Publicou Les Mécanismes de la Création Artistique (Neuchâtel: Editions 

du Griffon, 1970). Condecorado com os graus de Oficial (1984) e Grande-

Oficial (2010) da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada.------------- 
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Em 2003 foi realizado o filme Nadir, da autoria de Jorge Campos, para 

a Radiotelevisão Portuguesa. O livro Sobre a Vida e Sobre a Obra de 

Van Gogh (Chaves Ferreira Publicações, 2002) foi selecionado para 

melhor livro de Arte da Feira de Frankfurt de 2003 e para figurar no 

Museu do Livro em Leipzig.------------------------------------------- 

Artista homenageado na XII Bienal Internacional de Vila Nova de 

Cerveira (2003), onde apresentou uma exposição antológica, e na 2ª 

Feira Internacional do Estoril, onde foi atribuído o Prémio Nadir 

Afonso (2004). Nadir tem desenvolvido uma extensa obra plástica e 

teórica centrada na busca do Absoluto na Arte e publica diversos 

livros. Em 2010, foi realizada uma grande exposição da sua obra no 

Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto, e, seguidamente, no Museu 

Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, Lisboa. O Museu da 

Presidência da República dedicou-lhe uma exposição de caracter 

retrospetivo dando evidência aos estudos. --------------------------- 

Em 2012 é apresentado no Teatro São João no Porto o filme Nadir Afonso: 

O Tempo não Existe de Jorge Campos. Em 2016 Bernardo Pinto de Almeida 

realiza o filma Nadir.----------------------------------------------- 

Uma importante exposição antológica é mostrada em Roma no Museu Carlo 

Bilotti/Vila Borghese e complementada por outra em Veneza no Instituto 

Veneto di Scienze Lettere e Artis. (2012).--------------------------- 

Em 2013 é inaugurado o Centro de Artes Nadir Afonso em Boticas e em 

2016 é aberto ao público o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, 

projeto de Álvaro Siza. A exposição inaugural Nadir Afonso – Chaves 

para uma obra teve curadoria de Bernardo Pinto de Almeida. Em 2019 a 

RTP2 produz um documentário sobre Nadir Afonso e o Museu Nadir Afonso. 

Em 2020 por ocasião dos 100 anos de Nadir Afonso e para assinalar a 

efeméride, a Universidade do Porto em conjunto com a Fundação nadir 

Afonso promoveram um vasto conjunto de atividades onde se inclui uma 

exposição, ciclo de mesas redondas e edição de obra teórica. O cineasta 

José Paulo Santos realizou o documentário “1965”, – Panreal, um 

edifício de Nadir Afonso.-------------------------------------------- 

Era membro da Academia de Belas Artes e Membro Honorário da Ordem dos 

Arquitectos. Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto (2012) e 

pela Universidade Lusíada, Lisboa (2010).---------------------------- 

Publicou :---------------------------------------------------------- 

La Sensibilité Plastique. Presses du Temps Présent, Paris, 1958.----- 

Les Mécanismes de la Création Artistique.Editions du Griffon, 

Neuchâtel, Suiça, 1970 (Publicado em edição francesa, inglesa e 

alemã).------------------------------------------------------------- 

Aesthetic Synthesis. Edições Alvarez em colaboração com Selected 

Artists Galleries, Nova Iorque, 1974.------------------------------- 

Le Sens de L’ Art.Imprensa Nacional, Lisboa, 1983.------------------ 

Monografia, Colecção Arte Contemporânea. Bertrand Editora, Lisboa, 

1986.--------------------------------------------------------------- 

Da Vida à Obra de Nadir Afonso. Bertrand Editora, Lisboa, 1990.------ 

Monografia. Bial, Porto, 1994.--------------------------------------- 

Monografia Nadir Afonso. Livros Horizonte, Lisboa, 1998.------------- 

Obra Gravada Nadir Afonso. Edições Coelho Dias, Lisboa, 1999.-------- 

O Sentido da Arte. Livros Horizonte, Lisboa, 1999.------------------- 

Universo e o Pensamento. Livros Horizonte, Lisboa, 2000.------------- 

O Porto de Nadir. Edições Coelho Dias, Lisboa, 2000.----------------- 

Sobre a Vida e Sobre a Obra de Van Gogh. Chaves Ferreira Publicações, 

Lisboa, 2002. ------------------------------------------------------- 

Da Intuição Artística ao Raciocínio Estético. Chaves Ferreira 

Publicações, Lisboa, 2003.------------------------------------------- 
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O Fascínio das Cidades´. Câmara Municipal de Cascais e Fundação D. 

Luís I, Cascais, 2003.----------------------------------------------- 

As Artes: Erradas Crenças e Falsas Críticas- Chaves Ferreira 

Publicações, Lisboa, 2005 (Ed. bilingue: português e inglês).-------- 

Nadir Face a Face com Einstein. Chaves Ferreira Publicações, Lisboa, 

2008. (Ed. bilingue: português e inglês)----------------------------- 

Manifesto: O Tempo não Existe. Dinalivro, Lisboa, 2010. (Ed. bilingue: 

português e inglês).------------------------------------------------- 

O Trabalho Artístico. Reflexões. Edições Athena (Babel), Lisboa 2011. 

(Ed. bilingue: português e inglês).---------------------------------- 

A Invenção do Tempo de Nadir Afonso, Universidade Lusíada, Lisboa 

2014.--------------------------------------------------------------- 

A UPress reuniu e publicou a obra teórica em 2020 por ocasião dos 100 

aos de Nadir Afonso.------------------------------------------------- 

Coleções Públicas (seleção)------------------------------------------ 

Centre George Pompidou, Paris, França-------------------------------- 

Coleção Berardo de Arte Contemporânea, Lisboa, Portugal-------------- 

Caixa Geral de Depósitos, Lisboa, Portugal--------------------------- 

CitiBank, Nova Iorque, EUA------------------------------------------- 

JP Morgan Chase, Nova Iorque, EUA------------------------------------ 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal----------------------- 

Fundação Millenniumbcp, Lisboa, Portugal----------------------------- 

Museu Amadeo Sousa Cardoso------------------------------------------- 

Museu de Arte Moderna de S. Paulo, Brasil---------------------------- 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brasil---------------------- 

Museu Coleção Berardo, Lisboa.--------------------------------------- 

Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, Lisboa, Portugal----- 

Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto, Portugal------------------- 

Museum Im Kulturspeicher, Würzburg, Alemanha------------------------- 

Szépmüvészeti Múzeum, Budapeste, Hungria----------------------------- 

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

MEDALHA DE MÉRITO – GRAU OURO --------------------------------------- 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL, pelos 52 anos de trabalho desenvolvido em 

prol da comunidade flaviense, através de serviços prestados a nível 

social, especialmente junto de crianças e jovens de famílias mais 

desfavorecidas do concelho.----------------------------------------- 

Esta Instituição surgiu e tem-se desenvolvido no sentido de procurar 

dar resposta às necessidades Sociais e Humanas do seu meio. Esta 

preocupação vem já desde o seu aparecimento, em data anterior ao ano 

1929.--------------------------------------------------------------- 

O Conde Ferreira doa o edifício à Misericórdia para que fosse criada 

uma Escola Primária, mas dada a pobreza sentida, a casa começou a 

funcionar como “Asilo da Infância Desvalida”.----------------------- 

No rigoroso inverno do ano de 1929, reconheceu-se a inadiável 

necessidade de fundar nesta Cidade de Chaves uma Instituição que 

prestasse socorros imediatos a numerosas crianças que famintas e 

andrajosas vagueavam pela cidade.----------------------------------- 

O Inverno de 1955 provocou o acentuar das carências alimentares das 

famílias mais necessitadas: foram os professores primários a darem o 

alarme porque detetavam diariamente o deficiente rendimento escolar 

dos seus alunos e verificavam que muitos deles à hora do almoço, 

permaneciam nos arredores das escolas, porque em suas casas não havia 

que comer. Um numeroso grupo de Senhoras, da melhor sociedade 

flaviense, propunha-se organizar e administrar a instituição a que 

deram o nome de Cantina Paroquial de Nossa Senhora da Conceição. A 

mesa do Hospital cede gentilmente o edifício de que era proprietária 

e onde foram montados os respetivos serviços da Cantina.  A Câmara 
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Municipal alenta os caritativos anseios das Senhoras e entrega-lhes a 

administração da “sopa dos pobres” que vinha administrando desde a sua 

fundação. A Comissão acarinha a iniciativa, e destina-lhes um 

subsídio.----------------------------------------------------------- 

Em 1963 esta Instituição começou a funcionar também como Jardim 

Infantil.----------------------------------------------------------- 

Em 1969, recebe forma jurídica, como Centro Social Paroquial.------- 

No ano de 1985 surge uma filial deste Centro, na Fonte do Leite. A 

Câmara Municipal disponibilizou o terreno na Fonte do Leite e surge 

assim o Centro Social Paroquial da Fonte do Leite, um Jardim Infantil 

feito de raiz para cumprir os propósitos para o qual foi criado, com 

as valências da Creche, Jardim de Infância e ATL. ------------------- 

Em 1992 deu-se início à transferência dos pavilhões pré-fabricados do 

Centro da Lapa para a Fonte do Leite. Como não se realizaram os 

projetos da tal Avenida que iria passar pelo terreno do Centro da 

Lapa, iniciaram-se em Abril de 1993 as obras de remodelação do edifício 

que originou toda esta História, com o objetivo de o adaptar e 

responder às valências: Creche, Jardim de Infância e ATL. ----------- 

Em 2007, com as novas medidas do Ministério da Educação com o 

alargamento dos horários, repensou-se extinguir esta Valência 

rescindindo protocolo com a Segurança Social.------------------------ 

A procura por parte das famílias começou a aumentar para as valências 

da Creche e Pré-escolar. Entretanto o Governo lança o Programa Pares 

facilitando a reconversão do espaço do ATL em creche. Foi feita uma 

candidatura e no mesmo ano foi o projeto aprovado. Desmontaram-se os 

pré-fabricados, que se ofereceram aos Escuteiros, e fez-se um projeto 

de raiz para uma nova creche. Iniciaram-se as obras em Maio de 2008 e 

a 01 de Setembro de 2010 abre-se portas a mais de 64 crianças, sendo 

inaugurada pela Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social, Dra. 

Helena André, no dia 08 de Setembro de 2010.------------------------ 

Assim esta Instituição que desde o seu início cumpriu funções 

humanitárias e sociais, mantém hoje o mesmo espírito, vocacionando-se 

para o atendimento humano e social da infância, na Cidade de Chaves, 

em três locais (Lapa, Fonte do Leite e 3 Pastorinhos) com as valências 

de Creche e Jardim de Infância. ------------------------------------- 

Em 2014 celebrou-se meio século da presença das Irmãs. Uma ocasião 

para lhes manifestar toda a gratidão. Gratidão das crianças e suas 

famílias, dos funcionários, da Paróquia, da Câmara Municipal, do 

Centro Regional de Segurança Social. ------------------------------- 

Para além do trabalho no Centro Social Paroquial que terminou em 2020, 

por doença e morte das Irmãs, elas continuam em Vilar de Nantes e 

Loivos.------------------------------------------------------------- 

A Congregação dedica-se à promoção da pessoa, nas várias etapas da sua 

vida. -------------------------------------------------------------- 

LUÍS CARLOS MELO, a título póstumo pelo contributo e relevância na 

afirmação, desenvolvimento e promoção da cidade, concelho e região 

através do desporto, nomeadamente, o futsal e o futebol de praia.---- 

Luís Carlos Melo nasceu a 8 de março de 1977 e faleceu em Chaves no 

dia 12 de maio de 2021.---------------------------------------------- 

Destaca-se o empenho na criação e crescimento local da prática 

desportiva ligada ao futebol de praia, tendo sido o fundador da 1ª 

edição da Maratona Futebol Praia de Chaves – realizada, em 2008, no 

campo de terra batida da Escola Nadir Afonso, organizado pela seção 

de futebol de praia do Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural dos 

Ases da Madalena (GDRCAM);------------------------------------------- 
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O seu dinamismo e atividade constante motivou, de forma decisiva, a 

criação de condições adequadas à prática desportiva de modalidades de 

praia, tendo resultado na construção do complexo desportivo atual.--- 

No ano de 2018, fruto da evolução dos Chaves Beach Games, fundou a 

Associação Cultural Desportiva Chaves Beach Games que tem por escopo 

a promoção de atividades desportivas, recreativas e de convívio 

social, atuando positivamente na ocupação dos tempos livres, e por sua 

vez, imprimindo hábitos e motivações para a prática desportiva 

continuada; -------------------------------------------------------- 

Incorpora o papel fundamental em todo o processo de afirmação do Grupo 

Desportivo de Chaves, enquanto entidade referência no panorama 

nacional da modalidade de Futebol de Praia;------------------------- 

Esse esforço resultou na ascensão do Clube à 1ª. Divisão Nacional, 

Divisão de Elite do Futebol de Praia, na época 2018-2019, feito único, 

em Trás-os-Montes.-------------------------------------------------- 

O exemplo de cidadania por si protagonizado, ao longo da última década, 

tem servido de inspiração aos seus pares e às gerações mais novas da 

nossa comunidade. --------------------------------------------------- 

RODRIGO DA COSTA, pela carreira profissional desenvolvida e mérito 

reconhecido pelos seus pares, com a nomeação para Diretor Executivo 

da Agência Europeia do Sistema Global de Navegação por Satélite (GSA), 

sediada em Praga. --------------------------------------------------- 

O agora diretor-executivo da Agência para o Programa Espacial da União 

Europeia (EUSPA), nasceu em Chaves a 19/11/1976, tendo completado o 

ensino secundário no liceu Fernão Magalhães, com média de 19 valores.  

Rodrigo Roque da Costa conta com uma larga experiência de 20 anos de 

trabalho na área aerospacial e possui um vasto e profundo conhecimento 

nesse domínio, bem como do funcionamento da GSA, em virtude do cargo 

que desempenhava, até à data, como Gestor de Projetos dos Serviços 

Galileo, sendo nesta função responsável por todas as atividades do 

Galileo, delegadas pela Comissão Europeia à EUSPA, incluindo o 

fornecimento de serviços a usuários em todo o mundo, a gestão das 

operações, o desenvolvimento das infraestruturas e instalações, e a 

gestão das atividades desempenhadas pela Agência Espacial Europeia 

para a EUSPA.------------------------------------------------------- 

Antes da EUSPA, Rodrigo da Costa ocupou vários cargos de direção, 

gestão e desenvolvimento de projetos na indústria aerospacial em 

vários países da Europa, nas áreas de voo espacial humano, exploração 

e lançadores, onde se destaca a passagem como diretor de projetos num 

impotante grupo industrial.------------------------------------------ 

Rodrigo da Costa é licenciado em Engenharia Aeroespacial pelo 

Instituto Superior Técnico de Lisboa, possui um Mestrado em Engenharia 

Aeroespacial pela Universidade de Delft na Holanda e um MBA pelo 

consórcio EuroMBA.-------------------------------------------------- 

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

MEDALHA DE MÉRITO – GRAU PRATA ------------------------------------- 

CARLOS PIRES, por ter conquistado o Campeonato Nacional Francês de 

Futebol na época 2020/2021, integrando a equipa técnica do Lille 

Olympique Sporting Clube Metropole.--------------------------------- 

Carlos Manuel Pires da Rosa nasceu a 17 de janeiro de 1969, em Chaves,  

É Treinador de Guarda-Redes, desde 1999, passando por várias equipas, 

nacionais e internacionais, tendo como último feito, ser campeão da 

Ligue 1 de França, integrando a equipa técnica do Lille.------------ 

A sua valência profissional abrange a preparação da componente 

fisiológica, suporte técnico, tático e psicológico de guarda-redes. 

Possui Certificado de Treinador UEFA PRO Nível IV, pela Federação 

Portuguesa de Futebol.----------------------------------------------- 
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Com formação de Treinador de Guarda Redes “APPORT GARDA” pela 

Associazione Italiana Preparatori Portieri Calcio-------------------- 

O Percurso Profissional inclui as seguintes equipas:----------------- 

1999-2000 – Associação Desportiva Flaviense;------------------------- 

2000-2001 – Sport Clube de Vila Real (campeão nacional da 3º Divisão); 

2001-2002 – Associação Recreativa e Cultural de Montalegre (3º 

Divisão);----------------------------------------------------------- 

2002-2003 – Futebol Clube Oliveira do Hospital (2º Divisão);--------- 

2003-2004 - Futebol Clube Oliveira do Hospital (2º Divisão Região 

Centro);------------------------------------------------------------ 

2004-2007 – Grupo Desportivo de Chaves (2º Liga);-------------------- 

2007-2008 – Grupo Desportivo de Chaves (2º Divisão B);--------------- 

2008-2009 - Grupo Desportivo de Chaves (2º Divisão B subida à 2º Liga); 

2009-2010 – Sport Clube Beira Mar (Campeão Nacional da 2º Liga);----- 

2010-2011 – Sport Clube Beira Mar (Liga Sagres);--------------------- 

2011-2012 – Sporting Clube de Braga (Liga Zon Sagres, 3º Classificado); 

2012-2013 – Olympiacos FC (1º Liga);--------------------------------- 

2013-2019 – Grupo Desportivo de Chaves (Liga Nos);------------------- 

2019-2019 – Al-Fayha (Liga Profissional da Arábia Saudita);---------- 

2019-2021 – Lille Olympique Sporting Clube Métropole (Liga 1 Uber 

Eats)--------------------------------------------------------------- 

JOSÉ ZEFERINO PINTO TEIXEIRA, pelas elevadas qualidades pessoais e 

capacidades profissionais reveladas no desempenho de todas as missões 

e funções atribuídas e desempenhadas com dedicação, profissionalismo 

e competência ao longo dos 31 anos de serviço ininterrupto ao serviço 

dos Bombeiros Voluntários de Vidago. -------------------------------- 

O Subchefe José Zeferino Pinto Teixeira tem exercido a sua atividade, 

ao longo do seu percurso profissional, com empenho, competência, 

dedicação e eficácia, merecendo o reconhecimento dos seus superiores 

hierárquicos, colegas e subordinados, que com ele privam, desde 21 de 

fevereiro de 1990.-------------------------------------------------- 

A sua inquestionável colaboração prestada, disponibilidade permanente, 

dedicação e empenho dado à causa do voluntariado, com evidência no 

serviço de Emergência Pré-Hospitalar, são merecedoras de toda a estima 

e consideração por parte dos flavienses.----------------------------- 

Ingressou nos Bombeiros em 21/02/1990, sendo promovido a Subchefe em 

13/07/2017.--------------------------------------------------------- 

Frequentou os seguintes cursos de formação:------------------------- 

- 28/05/2004 – Tripulante de Ambulância de Transporte (TAT);-------- 

- 13/03/2011 – Técnicas de Salvamento e desencarceramento (TSD);----- 

- 27/03/2011 – Técnicas de Socorrismo (TS);-------------------------- 

- 18/05/2013 – Chefe de Equipa de Combate a Incêndios Urbanos e 

Industriais;-------------------------------------------------------- 

- 05/06/2013 – Recertificação TAT (RTAT);---------------------------- 

- 23/10/2013 – Chefe de Equipa de Combate a Incêndios Florestais;---- 

- 07/12/2013 – Curso de Liderança e Motivação Humana;---------------- 

- 23/02/2015 – Tripulante de Ambulância de Socorro e Suporte Básico 

de Vida (TAS-SBVDAE);------------------------------------------------ 

23/04/2017 – Curso de Operador de telecomunicações nível 1;---------- 

Foi distinguido com as seguintes condecorações da Liga dos Bombeiros 

Portugueses:-------------------------------------------------------- 

- Medalha de Assiduidade e bom comportamento------------------------ 

-  5 anos – Grau cobre;--------------------------------------------- 

- 10 anos – Grau Prata;--------------------------------------------- 

- 15 anos – Grau Ouro;---------------------------------------------- 

- 20 anos - Grau Ouro;---------------------------------------------- 

- Medalha de Dedicação 25 anos – Grau Ouro;------------------------- 



                                                                F. 154 

                                                                  _____________________ 

 
- Medalha de Serviços Distintos Grau Prata-------------------------- 

Pela prática de serviços distintos que contribuíram com notável 

evidência para o engrandecimento e prestígio das Instituições de 

Socorrismo.--------------------------------------------------------- 

MARIA CACILDA FARIA XAVIER GUERRA, distinguindo-se pelo papel 

desenvolvido no concelho através de uma cidadania ativa, procurando 

sempre a defesa dos interesses dos mais pobres e dos que mais sofrem 

na comunidade flaviense. ------------------------------------------- 

Nasceu a 28 de novembro de 1935 no Campo da Roda, Freguesia de 

Samaiões, concelho de Chaves.---------------------------------------- 

Frequentou a escola primária em Vilar de Nantes – Chaves da 1ª à 3ª 

classe e a escola primária no Externato Feminino D. Filipa de Vilhena 

(Senhoras Monteiras) em Chaves na 4ª classe, com admissão ao liceu. 

Frequentou o Liceu Fernão de Magalhães do 1º ano ao 5º ano, concluindo 

o 6º ano do liceu no Colégio do Sardão em Oliveira do Douro – Vila 

Nova de Gaia e simultaneamente uma formação em contabilidade.-------- 

Em 1953 regressa a Chaves, iniciando o seu trabalho profissional na 

Telheira de Chaves, LDA., tarefa que desempenhou até 1958. No final 

dos anos 40, princípio dos anos 50 e ainda como estudante liceal, 

inicia a sua atividade de cariz social na Juventude Escolar Católica, 

desenvolvendo atividades de apoio a famílias carenciadas, na procura 

de receitas para apoiar a conferência de São Vicente de Paulo.------- 

Em 1954, já a trabalhar em Chaves, foi Presidente da JAC – Juventude 

Agrária Católica, organização fundada no início dos anos 30, que tinha 

como missão ações de formação e procura de um maior conhecimento do 

meio rural, passando depois à ação de ajudar a modificar as situações 

existentes mais problemáticas.--------------------------------------- 

Desenvolveu a sua atividade na freguesia de Vilar de Nantes, apoiando 

jovens que trabalhavam na agricultura e apresentavam carências 

económicas e familiares mais delicadas.------------------------------ 

No ano de 1957, trabalhando na Telheira de Chaves, no âmbito do 

Programa de Educação de Adultos, preparou em horário pós-laboral, doze 

trabalhadores desta empresa para fazer o exame da 3ª classe.--------- 

No início dos anos 60 e a convite da D. Luísa Morais Sarmento, Diretora 

em Chaves da Conferência de São Vicente de Paulo, inicia a sua 

colaboração com esta instituição que tem como missão o apoio a famílias 

carenciadas, fornecendo alimentos, medicamentos e apoio ao pagamento 

de rendas. Nesta sua atividade, visitava famílias com carências mais 

prementes para auscultar os seus problemas e tentar encontrar apoios 

para os mesmos.------------------------------------------------------ 

Em 1983 inicia o seu trabalho na direção do Centro Social e Paroquial 

de Chaves, trabalho que desenvolveu até dezembro de 2019.------------ 

Dentro do espírito de solidariedade que sempre pautou a sua vida, 

colaborou ainda com o Patronato de Vilar de Nantes, principalmente no 

incentivo aos comerciantes da cidade de Chaves em doarem bens para 

aquela instituição, principalmente vestuário, calçado e roupas de 

cama.--------------------------------------------------------------- 

MARIA DA FONSECA MORAIS, distinguindo-se no setor empresarial 

flaviense pelo contributo para o desenvolvimento local e para o reforço 

e inovação do tecido económico do Município. ------------------------ 

Maria da Fonseca Morais nasceu a 18 de março de 1934, em S. Lourenço, 

freguesia das Eiras, concelho de Chaves.---------------------------- 

Oriunda de uma família numerosa e carenciada, com apenas 10 anos veio 

trabalhar para a cidade. Trabalhou para uma família e mais tarde no 

antigo Pasteleiro, onde aprendeu a arte do fabrico artesanal e cozidos 

em forno a lenha.---------------------------------------------------- 
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Trabalhava arduamente e foi guardando os segredos do fabrico do tão 

afamado Pastel de carne que foi descobrindo às escondidas dos patrões. 

Mais tarde trabalhou por conta própria, fazendo as tão apreciáveis 

iguarias da MARIA, indo cozer os bolos e folares ao forno do Vasquinho 

que se situava na Ladeira da Trindade, um forno privado, mas que para 

o qual pagava diariamente o valor atribuído de 10$00 pelo aluguer. 

Depois de cozidos, eram vendidos de porta em porta, com e sem 

encomendas, e às sextas-feiras ia para a porta do quartel do Regimento 

de Infantaria 19, vender aos militares que iam passar o fim de semana 

à terra.------------------------------------------------------------ 

Anos mais tarde estabeleceu-se de porta aberta para o público por 

conta própria, divulgando ainda melhor as tão apreciáveis iguarias, 

desde bolos económicos, queques, não esquecendo o tradicional pastel 

de carne e chila, com massas folhadas, finas e quebradiças, também o 

tão saboroso e tradicional Bolo Rei e os folares, também sempre muito 

bem recheados de carnes e ovos caseiros.----------------------------- 

O artigo foi-se divulgando e foi chamada a vários programas da 

televisão e rádio, participou também em feiras e a partir daí a casa 

foi ganhando nome, levando Chaves nos seus produtos pelo país fora e 

mesmo ao estrangeiro.------------------------------------------------ 

Forneceu durante vários anos o bar das Termas de Chaves e vários cafés 

da cidade, fazendo inúmeros cientes.--------------------------------- 

Apesar de crescer sem alfabetização, pois a vida não lhe deu esta 

oportunidade, a escola da vida deu-lhe a formação em várias matérias 

muito difíceis de contornar, mas onde se adaptou o melhor possível. 

Foi na habilidade da matemática que levantou o seu negócio, que abraçou 

com empenho, distinguindo-se em todos os patamares sem necessidade de 

exame.-------------------------------------------------------------- 

Apesar da idade avançada, conta já com oitenta e sete anos, continua 

a trabalhar, agora para a família, filhos netos e bisnetos, com a 

oferta sempre de mais um docinho, e onde é carinhosamente reconhecida 

como a “Rainha dos Pastéis”, cuja casa é hoje imortalizada em 

fotografias e postais, sendo uma das lojas mais conhecidas em Chaves. 

PEDRO ANTÓNIO PEREIRA GONÇALVES, por ter conquistado o Campeonato 

Nacional de Futebol, ao serviço do Sporting Clube de Portugal.------- 

Pedro Gonçalves, natural de Vidago, nasceu a 28 de junho de 1998.  

Atualmente é jogador profissional, Médio Centro, no Sporting Clube de 

Portugal, tendo conquistado o prémio de Melhor Jovem e Onze da Época, 

o prémio de Melhor Marcador da Liga Portuguesa de 2020/2021, com 23 

golos na competição.------------------------------------------------- 

Já integrou a Seleção Nacional Sub-21, tendo sido esta época convocado 

para a Seleção A, que disputa o Campeonato da Europa da modalidade.-- 

Como jogador, o seu percurso integra as seguintes equipas:----------- 

2007-2008 – Vidago FC------------------------------------------------ 

2008-2010 – Grupo Desportivo de Chaves------------------------------- 

2010-2015 – S. C. Braga---------------------------------------------- 

2015-2017 – Valencia (Espanha)--------------------------------------- 

2017-2019 – Wolverhampton (Inglaterra)------------------------------- 

2019-2020 – FC Famalicão--------------------------------------------- 

2020-2021– Sporting Clube Portugal----------------------------------- 

RUI GONÇALVES, pela reconhecida atuação desportiva, como motociclista 

profissional, contribuindo de forma destacada para a formação e 

promoção do desporto a nível nacional.------------------------------- 

Nasceu a 17 de maio de 1985 em Vidago, Chaves. ---------------------- 

Aos 16 anos de idade, Rui Gonçalves já conquistava títulos Nacionais 

de Supercross, nunca esquecendo os títulos nas camadas mais jovens que 

relançaram a sua carreira. ------------------------------------------ 
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O piloto de Vidago é um dos responsáveis no Campeonato do Mundo de 

Motocross desde 2002 e ocupa o sétimo lugar do ranking MX2 (motos 

125c.c. a 2 T e 250c.c. a 4 T). ------------------------------------- 

Foi várias vezes campeão nacional, integra o Axo Silver Action KTM e 

é a grande “esperança” lusa. ---------------------------------------- 

Rui Gonçalves é claramente o melhor piloto português de Motocross, já 

com uma vasta carreira a nível internacional. Atualmente, é 

considerado um concorrente muito respeitado nos ‘paddock’ e, os 

últimos anos têm sido pontos de forte crescimento na sua carreira. O 

ano de 2011 marcou o início de uma nova etapa na sua vida, estando de 

olhos postos no título da categoria MX1.----------------------------- 

Conhecido por muitos dos amantes da modalidade pela alcunha de ‘Wild 

Kid’, Rui Gonçalves foi o primeiro piloto português a conseguir vencer 

um Grande Prémio de Motocross – no circuito de Valkensward, na Holanda, 

em 2009 – conseguindo mais um feito com a conquista do título de Vice-

Campeão de MX2 no mesmo ano.----------------------------------------- 

Palmarés------------------------------------------------------------ 

1994: 7º lugar Campeonato Nacional de Infantis;--------------------- 

1995: Campeão Nacional de Infantis (256 pontos);--------------------- 

1996: Campeão Nacional de Infantis (273 pontos);--------------------- 

1997: 2º lugar Campeonato Nacional de Iniciados (184 pontos);-------- 

1998: Campeão Nacional de Motocross Iniciados (240 pontos);---------- 

1999: Campeão Nacional de Motocross Iniciados (360 pontos)----------- 

      3º lugar Campeonato Nacional de Motocross 125cc Open (187 

pontos);------------------------------------------------------------ 

2000: 2º lugar Campeonato Nacional de Motocross 125 cc (264 pontos); 

      4º lugar Campeonato Nacional de Motocross Absoluto (167 pontos); 

2001: Campeão Nacional de Motocross 125cc Open (340 pontos); 

      3º lugar Campeonato Nacional de Supercross (221 pontos);------- 

2002: 24º lugar Campeonato do Mundo MX2 (30 pontos);----------------- 

2003: 18 lugar Campeonato do Mundo MX2 (48 pontos);------------------ 

2004: 16º lugar Campeonato do Mundo MX2 (162 pontos);---------------- 

2005: 10º lugar Campeonato do Mundo MX2 (301 pontos);---------------- 

2006: 7º lugar Campeonato do Mundo MX2 (325 pontos);----------------- 

2007: 11º lugar Campeonato do Mundo MX2 (207 pontos);---------------- 

2008: 5º lugar Campeonato do Mundo MX2 (380 pontos);----------------- 

2009: Vice Campeão do Mundo MX2 (500 pontos);------------------------ 

2021: 3º lugar entre os “rookies” no seu primeiro Rali Dakar;-------  

MANUEL DOMINGOS DA SILVA, distinguindo-se no setor empresarial 

flaviense pelo contributo para o desenvolvimento local e para o reforço 

e inovação do tecido económico do Município. ------------------------ 

Manuel Domingos da Silva, 76 anos, natural de Braga e filho de Maria 

da Silva Rocha e Manuel da Silva.------------------------------------ 

Com 6 anos de idade veio para a cidade de Chaves com os seus pais e 

seus irmãos onde continuaram a exercer o ramo de venda de pneus, sendo 

os pioneiros no ramo dos pneus em Chaves.---------------------------- 

Manuel Domingos da Silva era o mais velho de todos os seus 11 irmãos.-  

Seu pai Manuel da Silva faleceu em 1965, e Manuel Domingos da Silva 

com apenas 19 anos, assumiu-se como o homem forte da família, que 

juntamente com sua mãe, com muitas dificuldades e com a ajuda de todos 

os seus 10 irmãos deram continuidade à empresa “Recauchutagem Silva”, 

à data com 71 anos de existência nesta cidade.----------------------- 

Com sede em Chaves, esta empresa familiar, tem contribuído em muito 

para o desenvolvimento da economia local, empregando já 20 

funcionários.------------------------------------------------------- 

Foi sempre uma empresa que procurou a inovação no ramo dos pneus, 

fabricando os seus próprios pneus no ramo da recauchutagem com produto 
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próprio com o nome “nelcaf”, no fabrico de pneus a quente e a frio, 

sendo uma das 5 Recauchutagens a nível nacional com fabrico a quente. 

Distribui o seu produto a nível nacional e internacional e ao longo 

dos anos foi criando várias filiais no concelho de Chaves e Valpaços, 

perfazendo um total de 5.-------------------------------------------- 

VÍTOR ILÍDIO CASTANHEIRA PENAS, pela reconhecida atuação desportiva, 

como treinador adjunto, integrando a equipa técnica do Palmeiras na 

conquista da Copa Libertadores 2020, no Brasil.--------------------- 

Vítor Castanheira Penas, nasceu a 7 de setembro de 1977, em Chaves.-- 

Foi jogador de futebol profissional entre 1989 e 2013, passando por 

vários clubes nacionais, entre os quais, Grupo Desportivo de Chaves, 

Morereirense, Leixões, S.C Braga, terminando a sua carreira enquanto 

jogador no ano de 2013, ao serviço do DOXA Katokopia FC, no Chipre.-- 

Como Treinador Adjunto integrou as equipas técnicas de:-------------- 

2013-2016 – Braga B;------------------------------------------------- 

2016-2019 – Sport Clube de Braga;------------------------------------ 

2019-2021 – PAOK, Grécia;-------------------------------------------- 

2020-2021 – Palmeiras, Brasil---------------------------------------- 

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

MEDALHA DE MÉRITO – GRAU COBRE -------------------------------------- 

CARLOS HERNANDEZ PINTADO - por ter conquistado o Campeonato Nacional 

de Futebol na época 2019/2020, integrando a equipa técnica do Futebol 

Clube do Porto.------------------------------------------------------ 

Carlos Hernandez Pintado, nasceu a 7 de setembro de 1986 e é natural 

da cidade de Chaves. Licenciou-se em medicina dentária, mas a paixão 

pelo futebol nunca conseguiu colocar de parte. Tirou o curso de 

treinador de futebol e tem licença UEFA Pro, que lhe permite treinar 

qualquer clube em qualquer escalão. -------------------------------- 

Foi campeão integrando a equipa técnica do Futebol Clube do Porto, em 

2020, estando a trabalhar na área da observação e análise de jogo, 

tanto dos adversários como da própria equipa.------------------------ 

O seu percurso como treinador de futebol integra:-------------------- 

2002-2003 - Treinador Adjunto, Grupo Desportivo De Chaves, Escolas “A” 

(Sub-11)------------------------------------------------------------ 

2003-2004 - Treinador Adjunto, Grupo Desportivo De Chaves, Escolas “A” 

(Sub-11)----------------------------------------------------------- 

2004-2005 - Treinador Adjunto, Grupo Desportivo De Chaves, Infantis 

“A” (Sub-13)-------------------------------------------------------- 

2005-2006 - Treinador Adjunto, Grupo Desportivo De Chaves, Infantis 

“A”  (Sub-13)------------------------------------------------------- 

2006-2007 - Treinador Adjunto, Grupo Desportivo De Chaves, Iniciados 

“A” (Sub-15) ------------------------------------------------------- 

2007-2008 - Treinador Principal, Grupo Desportivo De Chaves, Escolas 

“B” (Sub-10) + Treinador Adjunto, Grupo Desportivo De Chaves, 

Iniciados “A” (Sub-15) --------------------------------------------- 

2008-2009 - Treinador Adjunto, Sporting Clube De Braga, Iniciados 

“A”   (Sub-15) ------------------------------------------------------ 

2009-2010 - Treinador Adjunto, Sporting Clube De Braga, Juvenis “A” 

(Sub-17) ----------------------------------------------------------- 

2010-2011 - Treinador Adjunto, Sport Comercio e Salgueiros, Juniores 

“B” (Sub-18) ------------------------------------------------------- 

2010-2011 - Treinador Principal, Sport Comercio e Salgueiros, Juniores 

“A” (Sub-19) ------------------------------------------------------- 

2011-2012 - Treinador Adjunto, Sport Comercio e Salgueiros, Juniores 

“A” (Sub-19) – Acumulando funções com a equipa Sub-18---------------- 

2011-2012 - Treinador Principal, Sport Comercio e Salgueiros, Juniores 

“B” (Sub-18) – Acumulando funções com a equipa Sub-19---------------- 
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2012-2013 - Treinador Principal, Sport Comercio e Salgueiros, Juvenis 

“A” (Sub-17)-------------------------------------------------------- 

2013-2014 - Treinador Principal, Rio Ave Futebol Clube, Iniciados “B” 

(Sub-14)------------------------------------------------------------ 

2014-2015 - Treinador Principal, Rio Ave Futebol Clube, Iniciados “B” 

(Sub-14) + Treinador Adjunto, Rio Ave Futebol Clube, Juniores “A” 

(Sub-19)------------------------------------------------------------ 

2015-2016 - Analista De Jogo e Observador, Futebol Clube Do Porto, 

Equipa Principal/First Team----------------------------------------- 

2016-2017 - Analista De Jogo e Observador, Futebol Clube Do Porto, 

Equipa Principal/First Team------------------------------------------ 

2017-2018 - Analista De Jogo e Observador, Futebol Clube Do Porto, 

Equipa Principal/First Team | Campeões Liga NOS---------------------- 

2018-2019 - Analista De Jogo e Observador, Futebol Clube Do Porto, 

Equipa Principal/First Team | Campeões Supertaça--------------------- 

2019-2020 - Analista De Jogo e Observador, Futebol Clube Do Porto, 

Equipa Principal/First Team | Campeões Liga NOS + Taça De Portugal-- 

2020-2021 - Analista De Jogo e Observador, Futebol Clube Do Porto, 

Equipa Principal/First Team | Campeões Supertaça--------------------- 

2021-2022 - Analista De Jogo e Observador, Futebol Clube Do Porto, 

Equipa Principal/First Team------------------------------------------ 

GONÇALO ALEXANDRE MONTEIRO LOPES – pela reconhecida atuação 

desportiva, como atleta profissional de karaté, contribuindo de forma 

destacada para a formação e promoção do desporto a nível nacional.--- 

Gonçalo Alexandre Monteiro Lopes, nascido a 24 de outubro de 2003, 

natural de Chaves, com apenas 16 anos, alcançou o primeiro título 

nacional após dois vice-campeonatos.--------------------------------- 

Atleta federado de karaté pela Federação Nacional de Karaté Portuguesa 

(FNK-P). ----------------------------------------------------------- 

O início da prática desportiva foi em 2011, com 8 anos e é hoje 1º Dan 

(cinturão negro) no Karaté Clube do Alto Tâmega - KCAT.------------- 

A estreia nas competições teve início em 2013 conquistando o segundo 

lugar logo na primeira competição. Atualmente conta com cerca de 30 

pódios, destacando-se vários campeonatos regionais e OPEN´s 

internacionais.----------------------------------------------------- 

Foi bicampeão da taça CPK em 2015 e 2016, vice-campeão nacional em 

2015 e vice-campeão nacional pela segunda vez em 2017. -------------- 

Tem também presenças em competições internacionais realizadas pela 

federação mundial de karaté (WKF) nomeadamente no Luxemburgo e Itália 

sendo chamado e frequentado várias vezes treinos da Seleção Nacional.  

Em dezembro de 2019 sagrou-se Campeão Nacional de Karaté, no escalão 

Júnior -55 kg, em Portimão.------------------------------------------ 

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

MEDALHA VALOR E ALTRUÍSMO – GRAU OURO ------------------------------- 

BONIFÁCIO DA SILVA ALVES TEIXEIRA – pelo papel desenvolvido no concelho 

através de uma cidadania ativa, procurando sempre a defesa dos 

interesses dos vidaguenses, nas ações beneméritas realizadas.-------- 

Foi uma figura benemérita de Vidago, tendo nascido nessa vila em 1849 

e morrido em julho de 1910, sem deixar descendência. ---------------- 

Bonifácio emigrou para o Brasil em 1962 e terá regressado a Portugal 

no ano de 1884.------------------------------------------------------ 

Entre 1885 e 1896 Bonifácio realizou longas viagens por vários países 

da Europa, Ásia e América. Viveu os últimos anos da sua vida em Vidago. 

Devido à sua cultura e formação cívica, sempre evidenciou uma grande 

solidariedade para com os seus conterrâneos. Possuindo algum 

património, decidiu doar todo o seu espólio à sua comunidade, tendo 

elaborado um testamento singular para o efeito. Esse documento revela 
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pragmatismo para a sua época. Estabelece as bases para a edificação 

de estruturas sociais, parâmetros para a gestão desse património e 

condutas éticas a cumprir. ----------------------------------------- 

A Escola Agrícola de Vidago, a “Casa da Cultura”, duas escolas 

primárias, entre outras, são exemplos de estruturas sociais 

estabelecidas nesse testamento.-------------------------------------- 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE DO ALTO 

TÂMEGA E BARROSO – Pelo trabalho, profissionalismo, dedicação e 

sentido de serviço público demonstrados no desempenho de excelência 

levado a cabo no combate à pandemia da Covid-19. No tempo de crise de 

saúde pública que vivemos no último ano e meio, o grau de compromisso 

e resiliência dos serviços prestados à população foi inestimável e 

merece o reconhecimento público da nossa comunidade.---------------- 

O ACES do Alto Tâmega e Barroso tem a ambição de ser reconhecido, 

pelos cidadãos e pela comunidade, como uma organização comprometida 

com a melhoria contínua do estado de saúde da população que serve. 

Conta com 76 Médicos, 142 Enfermeiros, 103 Secretários Clínicos, 32 

Internos e 103 outros profissionais.-------------------------------- 

O comportamento dos profissionais do ACES, bem como a realização das 

atividades orientadas para a concretização dos objetivos estratégicos 

e operacionais definidos, têm sido pautados pelos seguintes valores: 

- Centralidade do Cidadão;------------------------------------------- 

- Acessibilidade;--------------------------------------------------- 

- Equidade;--------------------------------------------------------- 

- Eficácia e Eficiência;--------------------------------------------- 

- Cooperação e Trabalho de Equipa;----------------------------------- 

- Qualidade Técnica e de Serviço;------------------------------------ 

- Ética.------------------------------------------------------------ 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE HOSPITALAR DE CHAVES – Pelo trabalho, 

profissionalismo, dedicação e sentido de serviço público demonstrados 

no desempenho de excelência levado a cabo no combate à pandemia da 

Covid-19. No tempo de crise de saúde pública que vivemos no último ano 

e meio, o grau de compromisso e resiliência dos serviços prestados 

para com a população foi inestimável e merece o reconhecimento público 

da nossa comunidade.------------------------------------------------- 

A Unidade Hospitalar de Chaves integra o Centro Hospitalar de Trás -

os-Montes e Alto Douro, desde 2007. No entanto o Hospital de Chaves 

teve a sua origem há mais de 450 anos com cuidados assistenciais 

ligados ao antigo Hospital da Misericórdia. No ano de 1975 iniciaram-

se as obras de construção do Hospital que funciona até aos dias de 

hoje.--------------------------------------------------------------- 

Tem como missão prestar cuidados de saúde direcionados às necessidades 

da população, proporcionando-lhe longevidade com qualidade de vida 

através de uma resposta atempada, rigorosa e eficiente, intensificando 

o conceito de humanização que contribui para a promoção da saúde e 

prevenção da doença, promovendo simultaneamente a valorização pessoal 

e profissional dos seus recursos humanos.--------------------------- 

Pretende constituir-se como uma unidade de saúde de excelência e 

indutora de desenvolvimento sustentável com elevado sentido de 

pertença dos seus clientes e profissionais.------------------------- 

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

MEDALHA DE DEDICAÇÃO – GRAU OURO, aos funcionários da Câmara Municipal 

de Chaves, por terem atingido 25 anos completos de serviço efetivo, 

com competência e zelo, em 2020 e 2021.----------------------------- 

Os funcionários de 2020--------------------------------------------- 

ÂNGELA MARIA LOPES SILVA AMORIM------------------------------------- 

ANTÓNIO MANUEL PORTELINHA CORREIA----------------------------------- 
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CARLA MARINA CARVALHO REIS MARTINS---------------------------------- 

CARLOS DELMAR EMILIANO MARTINS FERNANDES---------------------------- 

CARLOS MANUEL CARNEIRO FRUTUOSO------------------------------------- 

DINA CARMO FERREIRA PORTAL AFONSO----------------------------------- 

JOÃO ALBERTO SANCHES SANTOS----------------------------------------- 

JOSÉ MANUEL CHAVES RIBEIRO------------------------------------------ 

LUÍS FILIPE BRAGANÇA CASAS------------------------------------------ 

LUÍS MANUEL DE BRITO FERNANDES-------------------------------------- 

MARIA JOSÉ DIAS ALEXANDRE------------------------------------------- 

PAULO JOSÉ CARVALHO MAGALHÃES--------------------------------------- 

RODRIGO ALBERTO LOPES MOREIRA--------------------------------------- 

SILVINO ANJOS TEIXEIRA----------------------------------------------- 

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

Os funcionários de 2021---------------------------------------------- 

ANA PAULA SANTOS PENAS----------------------------------------------- 

CARLOS ALBERTO FARIA CERQUIDO---------------------------------------- 

GERMANA ALHINHO MARTINS DE BARROS------------------------------------ 

ISABEL PRESA FERNANDES TEIXEIRA-------------------------------------- 

LICÍNIA JOSÉ MENDES ALVES CORREIA------------------------------------ 

LÍDIA FELISBELA SILVA PEREIRA PINTO---------------------------------- 

NUNO MIGUEL LEÃO FIGUEIRA-------------------------------------------- 

RUI MANUEL AGUIEIRAS MOSCA------------------------------------------- 

SUSANA MARIA SOUSA BORGES-------------------------------------------- 

Paços do Concelho de Chaves, 21 de junho de 2021--------------------- 

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

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

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

A votação da proposta, com exclusão da atribuição da condecoração 

municipal ao flaviense Vítor Ilídio Castanheira Penas, em apreciação, 

decorreu, por escrutínio secreto, nos termos do disposto no artigo 31º 

do Código do Procedimento Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do 

Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 setembro. ---------------------------- 

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

Apuramento da Votação: ---------------------------------------------- 

Votos a Favor – 7 ---------------------------------------------------  

Votos em Contra – 0 -------------------------------------------------  

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

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

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

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

A votação da atribuição da condecoração municipal – Medalha de Mérito 

– Grau Prata - ao flaviense Vítor Ilídio Castanheira Penas, em 

apreciação, decorreu, por escrutínio secreto, nos termos do disposto 

no artigo 31º do Código do Procedimento Administrativo e n.º 3, do 

artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 setembro. ------------- 

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

Apuramento da Votação: ---------------------------------------------- 

Votos a Favor – 6 ---------------------------------------------------  

Votos em Contra – 0 -------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 

a condecoração municipal – Medalha de Mérito – Grau Prata - ao 

flaviense Vítor Ilídio Castanheira Penas, sem a participação na 

votação, do Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Arq. Carlos 

Augusto Castanheira Penas, em virtude do mesmo se ter declarado 

impedido. Notifique-se. --------------------------------------------- 

 

 



                                                                F. 161 

                                                                  _____________________ 

 
2.3. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DE HABITAÇÃO 

E REABILITAÇÃO URBANA, I.P. E O MUNICÍPIO DE CHAVES; - ESTRATÉGIA 

LOCAL DE HABITAÇÃO. PROPOSTA N.º 72/GAP/2021. ----------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. O Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, criou o programa de 

apoio público denominado “1º-Direito”, inserido na nova geração de 

políticas habitacionais e traduzido no programa de apoio ao acesso à 

habitação para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas 

e que não dispõe de capacidade económica para suportar o custo do 

acesso a uma habitação adequada; ------------------------------------ 

2. Considerando que o artigo 30º, do referido Decreto-Lei, 

determina, expressamente, que em “alinhamento com os princípios 

constantes do artigo 3.º e com o diagnóstico global atualizado das 

carências habitacionais identificadas no seu território, o município 

define a sua estratégia local em matéria de habitação e prioriza as 

soluções habitacionais que, em conformidade, pretende ver 

desenvolvidas no respetivo território ao abrigo do 1.º Direito e onde 

se devem enquadrar todos os pedidos a candidatar a Apoio ao abrigo 1.º 

Direito.” ---------------------------------------------------------- 

3. 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; ------------------ 

4. Considerando que em 26 de maio de 2021, o Município de Chaves 

aprovou e, posteriormente, remeteu ao Instituto de Habitação e de 

Reabilitação Urbana, I.P., a sua estratégia local de habitação, na 

qual se encontram sinalizadas as situações de carência habitacional 

existentes no Concelho, bem como os objetivos a concretizar no âmbito 

de tal matéria, nomeadamente: ------------------------------------- 

a) Assegurar o acesso a uma condição condigna a todas as famílias; 

b) Promover o mercado de arrendamento no Concelho; -------------- 

c) Reabilitação do edificado com vista à consolidação da ocupação, 

de forma compatível com as infraestruturas e as construções 

existentes; -------------------------------------------------------- 

d) Requalificar os núcleos urbanos e reabilitação dos edifícios 

devolutos do Centro Histórico de Chaves; --------------------------- 

e) Atrair e fixar população jovem. ------------------------------- 

5. Considerando que, nos termos da clausula 3.ª da matriz do acordo 

a celebrar, encontram-se discriminados os montantes referentes ao 

Investimento total, por parte do IHRU, IP e, sendo assim, os montantes 

das respetivas comparticipações estatal e Municipal, vertidas no 

quadro Anexo I “programação financeira”1. --------------------------- 

6. Considerando que a despesa a realizar a título de capitais 

próprios por parte do Município é de 699.188,70€, encontra-se vertida 

nos instrumentos de gestão financeira em vigor no Município de Chaves, 

                                                           
1 De acordo com o n.º 1, da clausula 4ª, da minuta de acordo, os 

financiamentos a conceder pelo IHRU, I.P., independentemente da sua 

modalidade, são concretizados, relativamente a cada solução 

habitacional a promover, através da celebração de contratos de 

comparticipação e de empréstimos. Sendo certo que, nestes últimos – 

empréstimos – a concretização dos mesmos estará sempre dependente do 

quadro legal em vigor em matéria de contratação de empréstimos, quer 

relativamente aos procedimentos, quer relativamente às competências 

dos órgãos. --------------------------------------------------------- 
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na ação 27/I/2021, sendo que face ao calendário previsto na clausula 

5.ª, os investimentos de caracter plurianual serão definitivamente 

afetados em momento próprio.  -------------------------------------- 

7.  Considerando que, no estrito cumprimento das disposições 

combinadas previstas, respetivamente, nos n.ºs 1 e 2, do artigo 65º, 

do Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, importa, agora, proceder à 

celebração de um acordo de colaboração, entre o Instituto da Habitação 

e da Reabilitação Urbana, I.P e o Município de Chaves, conforme 

clausulado em anexo e no qual se identificam as soluções habitacionais 

que se pretendem promover, direta e ou indiretamente, com 

financiamento ao abrigo do “1º Direito”, a programação da sua execução 

e a estimativa dos correspondentes montantes globais de investimento 

e de financiamento; ------------------------------------------------ 

8. Considerando, por último, que, nos termos do disposto na alínea 

r), do n.º 1, do artigo 33º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09 

e ulteriores alterações, compete à Câmara Municipal aprovar a 

celebração de parcerias/colaborações, no âmbito de programas e 

projetos de interesse municipal, com entidades da administração 

central. ----------------------------------------------------------- 

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir à Câmara Municipal que tome 

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

a) Aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P e o Município de Chaves, 

conforme clausulado cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido 

para todos os efeitos legais e que se anexa à presente proposta; 

b) Caso o executivo municipal aprove a estratégia preconizada na 

alínea anterior, deverá ser legitimado, desde já, o Presidente da 

Câmara Municipal, para outorgar o referido acordo de colaboração. --- 

Chaves, 21 de junho 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. ----------- 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. ISENÇAO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS. EVENTO ITINERANTE NO DIA 

25 DE JUNHO, REALIZADO PELA EMPRESA COFINA MEDIA SA. INF 43/STL/21.-- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que, através de deliberação tomada pelo executivo 

camarário em sede de sua reunião ordinária realizada no dia 12 de 

abril de 2010 e devidamente sancionada pelo órgão deliberativo em sua 

sessão ordinária do dia 28 de Abril de 2010, veio a ser aprovado o 
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Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, e respetiva 

tabela, em vigor no Concelho de Chaves. ---------------------------- 

2. Considerando que entre as diversas disposições que dão corpo ao 

Regulamento Municipal em causa, o capítulo III, prevê as isenções ou 

reduções de taxas municipais contempladas na tabela em anexo ao mesmo. 

3. Considerando que o n.º 3, do artigo 24º, do retromencionado 

Regulamento Municipal, prevê a possibilidade de isenção, ou redução, 

de taxas relativamente a eventos de manifesto e relevante interesse 

municipal, mediante deliberação da Câmara Municipal, sob proposta 

devidamente fundamentada do respetivo pelouro;   --------------------    

4. Considerando que a sociedade “COFINA MEDIA” vai realizar no 

pretérito dia 25 de junho de 2021 o evento “ITINERANTE” Circulação de 

veículo pela cidade de Chaves, com atuação do artista Toy. ---------- 

5.Considerando que o evento, em causa, assume, em face da natureza das 

atividades a desenvolver, leia-se, culturais, sociais e recreativas, 

um manifesto e relevante interesse municipal, o qual poderá ser 

aproveitado pela população em geral, sem restrições; ---------------- 

6. Considerando que tal interesse municipal é justificador da 

concessão de isenção de taxas municipais, no caso, devidas pelo 

Licenciamento do exercício da atividade de espetáculos muito 

concretamente, pelas ruas da cidade Chaves; ------------------------- 

7. Considerando que as isenções concedidas, por força do disposto na 

retromencionada disposição regulamentar, são concedidas, caso a caso, 

por deliberação da Câmara Municipal de Chaves, por força do estatuído 

no n.º 7, do artigo 24º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas Municipais, em vigor no Concelho de Chaves; ------------------- 

8. Considerando, por último, que a isenção de taxas não dispensa a 

emissão das licenças ou autorizações devidas, nos termos da lei ou 

regulamentos municipais; -------------------------------------------- 

9. Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença para o fim em vista, ascendem ao montante de 

€55,75(cinquenta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos) ---------- 

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

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir à Câmara Municipal a aprovação da seguinte 

proposta: ---------------------------------------------------------- 

a) Que seja adotada deliberação, pelo órgão Executivo Municipal, no 

sentido de autorizar a circulação do veículo pela cidade de Chaves, 

com a atuação do artista,” TOY” no próximo dia 25 de junho de 2021;- 

b)  Simultaneamente, que seja reconhecido, pelo órgão executivo 

camarário, o manifesto e Revelante interesse municipal do evento em 

causa, no âmbito da atividade que irá ser desenvolvida (atividade de 

caráter musical); --------------------------------------------------- 

c) A isenção que vier a ser concedida, deverá ser comunicada à Divisão 

de Gestão Financeira, para efeitos de controlo de isenção concedidas 

pela Autarquia Local. ---------------------------------------------- 

Chaves,16 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

A Assistente Técnica   ---------------------------------------------                                                                 

Maria Manuela Sargento --------------------------------------------- 

Em anexo: Os referidos documentos. --------------------------------- 

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

DE 17/06/2021 ------------------------------------------------------ 

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

contida. À consideração do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz.- 

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

2021.06.17. -------------------------------------------------------- 
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À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS.REQUERENTE: DELFINA PEIXE. RUA DA MINA, 38. 

VÁRZEA – CHAVES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº306/2021---------- 

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 2021.05.24------------------------------------------------------- 

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 

08/06/2021 --------–------------------------------------------------

Visto. Proceda-se em conformidade. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS.REQUERENTE: OLGA MARIA DOS ANJOS. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº309/2021. ------------------------ 

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 2021.05.24--------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

11/06/2021 --------–------------------------------------------------

Visto. 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. --------------------------------------------- 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS.REQUERENTE: LUÍS PAULO DOS SANTOS OUTEIRO. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº318/2021. ------------------------ 

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. ------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.06.01--------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

11/06/2021 --------–------------------------------------------------

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

 

 

4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº05/2021. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº329 /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 2021.05.07---------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

11/06/2021 --------–------------------------------------------------

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. TRANSFERÊNCIA DE HABITAÇÃO.VANESSA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 

(INQUILINO Nº 11241808 - BAIRRO SOCIAL DOS AREGOS). 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA /DEAS/SHSDPC/Nº330/2021. ------------------------ 

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 2021.06.07---------------------------------------------  

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 

08/06/2021 --------–------------------------------------------------

Visto. 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. --------------------------------------------- 

 

 

6. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSONº35/2021. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº331/2021. ------------------------ 

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. ------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.06.07---------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

11/06/2021 --------–------------------------------------------------

Visto. Concordo. Proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

7. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº347/2021. ----- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 7. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.06.16---------------------------------------------  

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

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

17/06/2021 --------–------------------------------------------------

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

 

 

8. AFETAÇÃO DE VERBA ECONÓMICA – BAIRROS SOCIAIS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

/DEAS/SHSDPC/Nº350/2021. ------------------------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 8. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.06.16. -------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

21/06/2021 --------–------------------------------------------------

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

 

 

9. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº355/2021------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 9. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.06.16--------------------------------------------- 

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

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



                                                                F. 167 

                                                                  _____________________ 

 
DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

08/06/2021 --------–------------------------------------------------

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

 

 

10. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº31/2020. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº356 /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 10. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.06.16---------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

21/06/2021 --------–------------------------------------------------

Visto. Proceda-se em conformidade. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E ASSOCIAÇÕES CULTURAIS/BANDA. PROPOSTA 

N.º 54/GAP/2021. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

1. As Associações Culturais do interior, onde a população jovem 

diminui, deparam-se com inúmeras dificuldades de recrutamento de 

jovens intérpretes, principalmente quando os mesmos são oriundos de 

famílias com escassos recursos económicos, dificultando assim a 

revitalização das próprias bandas e temendo a sua continuidade no 

tempo; ------------------------------------------------------------- 

2. Para colmatar essas dificuldades, associadas quase sempre aos 

escassos recursos económicos das famílias dos jovens intérpretes, o 

Município de Chaves pretende promover e apoiar a qualidade do seu 

desempenho artístico, de modo a desenvolver a formação e o 

desenvolvimento musical destes jovens, que integram as “Bandas 

Filarmónicas” das Associações do concelho, que as promovem; --------- 

3. As Associações Culturais, que integram Bandas Filarmónicas, são 

as principais escolas de música do concelho, além de serem o “berço” 

de muitos dos músicos das nossas orquestras, estas instituições 

proporcionam à população um denso leque de conhecimentos culturais e 

musicais, estimulando as relações sociais entre os seus membros; ---- 

4. Os concertos das Bandas do Concelho de Chaves a realizar durante 

o ano 2021, têm como principal objetivo dar a conhecer o trabalho 

realizado pelas bandas flavienses à população local e visitantes 
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desenvolvendo uma mostra cultural participando em momentos festivos 

da cidade; ---------------------------------------------------------- 

5. Qualquer uma destas Associações Culturais, assenta a sua ação 

sempre na qualidade procurando a motivação dos jovens músicos, 

integrar a história/cultura flaviense, inerente à mítica da 

prossecução dos objetivos, mantendo os grupos unidos e um calendário 

de ações equilibrado nomeadamente no que respeita ao tipo e linha 

orientadora destes espetáculos; ------------------------------------- 

6. Os municípios dispõem de atribuições na promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, competindo à Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

de doenças, em conformidade com o disposto na alínea e), do nº2, do 

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

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

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

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

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

do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

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

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

Contrato Programa de Desenvolvimento Cultural com as seguintes 

entidades: --------------------------------------------------------- 

1. Associação Cultural Banda Musical de Loivos; ------------------ 

2. Associação Casa da Cultura Popular de Outeiro Seco; ----------- 

3. Associação Cultural Banda Municipal Flaviense “Os Pardais”; --- 

4. Associação Cultura Banda Musical de Rebordondo; --------------- 

5. Associação Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo; -------- 

6. Associação Banda Musical de Vila Verde da Raia. --------------- 

titulando a comparticipação financeira da programação musical, 

concretizando os objetivos constantes do Contrato de desenvolvimento 

Cultural, assim discriminado: --------------------------------------- 

i)  Comparticipação financeira de natureza pecuniária nos termos do 

Programa de Desenvolvimento de Atividades Culturais; ---------------- 

ii) Apoio financeiro à formação musical de jovens interpretes 

integrados nas Associações/Bandas, de acordo com o normativo para 

acesso a financiamento para apoios à formação musical, para jovens 

intérpretes integrados em Bandas Filarmónicas do Concelho, referente 

ao ano letivo 2020/2021; -------------------------------------------- 

b) O valor total disponibilizado no âmbito deste apoio a conceder 

pelo Município às Bandas Filarmónicas, para o ano de 2021, é de 

47.430,00 € (quarenta e sete mil quatrocentos e trinta euros), que 

corresponde a: ------------------------------------------------------ 

i) 30.600,00 € (trinta mil e seiscentos euros), que corresponde a 

5.100,00 € (cinco mil e cem euros) de apoio concedido a cada uma das 

seis associações para a realização de 3 concerto musicais; ---------- 

ii) 16.830,00 € (dezasseis mil oitocentos e trinta euros), que 

corresponde ao apoio concedido a 21 (vinte e um) jovens músicos que 

frequentem a formação e corresponde ao máximo de seis bolsas por Banda 

Filarmónica durante 11 meses. O número máximo de bolsas a atribuir a 

cada banda será de 3 bolsas de iniciação; 2 bolsas do básico; 1 bolsa 

do secundário. ------------------------------------------------------ 

Os valores unitários a considerar para a solicitação do apoio por 

jovem músico integrado em Banda Filarmónica pela frequência da 

formação, são de 60,00 € por músico a frequentar o curso de Iniciação, 
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75,00 € por músico a frequentar o curso básico e 90,00 € por músico a 

frequentar o curso secundário. -------------------------------------- 

O apoio concedido a cada banda é de: -------------------------------- 

- 4.620,00€ (quatro mil seiscentos e vinte euros) á Associação Cultural 

Banda Musical de Loivos, correspondente a 3 bolsas de iniciação, 2 

bolsas do básico e 1 bolsa do secundário; --------------------------- 

- 4.290,00€ (quatro mil duzentos e noventa euros) á Associação Casa 

da Cultura Popular de Outeiro Seco, correspondente a 2 bolsas de 

iniciação e 3 bolsas do secundário; --------------------------------- 

- 2.640,00€ (dois mil seiscentos e quarenta euros) á Associação 

Cultural Banda Municipal Flaviense “Os Pardais”, correspondente a 2 

bolsas do básico e 1 bolsa do secundário; --------------------------- 

- 4.620,00€ ((quatro mil seiscentos e vinte euros) á Associação 

Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo, correspondente a 3 bolsas 

de iniciação, 2 bolsas do básico e 1 bolsa do secundário; ----------- 

- 660,00€ (seiscentos e sessenta euros) á Associação Banda Musical de 

Vila Verde da Raia correspondente a 1 bolsas de iniciação. ---------- 

c) Simultaneamente, aprovar as minutas dos respetivos Contrato 

Programa de Desenvolvimento Cultural, para cada entidade, cujo teor 

se dá por integramente reproduzido; --------------------------------- 

d) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

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

i) promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

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

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

ii) dar conhecimento a cada uma das entidades interessadas do teor da 

decisão tomada; ----------------------------------------------------- 

e) A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 

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

Chaves, 28 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

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

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

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

- Minutas do contrato programa para cada Associação/Banda; ---------- 

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

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

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

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

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, licenciado em Direito, casado, natural da freguesia de 

Travancas e concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício 

dos Paços do Concelho, em Chaves, e poderes para o ato conferidos por 

deliberação camarária de …………….; ------------------------------------ 

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

Segundo:……………, com o NIPC ……………, com sede ……………….., em ………., neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Direção, …………….., titular 

do Cartão de Cidadão nº ……….., válido até ………... -------------------- 

Fundada em 1826, a Associação da Banda Musical de Loivos, tem vindo a 

desenvolver, ininterruptamente, uma ação promotora da música numa 

região. ------------------------------------------------------------ 

Ao longo dos quase dois séculos da sua existência, a BML soube 

construir uma reputação de qualidade, entrega e paixão pela música. 

Atualmente, a BML é composta por cerca de 60 elementos, na sua maioria 

jovens, que conciliam a sua vida profissional com a atividade musical 

nesta banda. -------------------------------------------------------- 
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Considerando que, por deliberação camarária de …/…/2021, foi aprovada 

a Proposta nº xx/GAP/ 2021, consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2021; ----- 

A celebração do presente Contrato Programa de Desenvolvimento 

Cultural, rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes:-- 

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

(Objeto e finalidade) ----------------------------------------------- 

1. Constitui objeto do presente contrato a comparticipação 

financeira – Apoio ao Associativismo – a execução do Programa de 

Atividades de Desenvolvimento Cultural e Musical, que a Associação da 

Banda Musical de Loivos, apresentou a este Município, referente ao ano 

2021, na prática de atividades culturais, da formação musical, cujo 

Plano de Atividades se anexa a este contrato-programa que contempla, 

no mínimo, a realização de três concertos filarmónicos; ------------- 

2. O desenvolvimento das atividades musicais, abrange, nos termos 

da deliberação do executivo camarário, em ---/---/2021, o apoio 

financeiro à formação musical dos jovens intérpretes integrados na 

Associação da Banda Musical de Loivos, no presente ano letivo de 

2020/2021; --------------------------------------------------------- 

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

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

O programa de atividades culturais titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2021. ----------------------------- 

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

(Comparticipação financeira e demais apoios municipais) ------------- 

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

pelo Município de Chaves à Associação da Banda Musical de Loivos, é 

de 5.100,00 € (cinco mil e cem euros) para desenvolvimento do Plano 

de Atividades, oportunamente apresentado e um mínimo de três concertos 

filarmónicos. ------------------------------------------------------ 

A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

1.1 € 5.100,00, pago em 3 tranches de 1.700,00€, nos meses de junho, 

julho e setembro, sendo suportada pela rubrica orçamental 04.07.01.01 

2. O apoio financeiro à formação musical dos jovens intérpretes, 

integrados na Associação da Banda Musical de Loivos, de acordo com o 

normativo para acesso a financiamento para apoios à formação musical, 

para jovens intérpretes integrados em Bandas Filarmónicas do Concelho, 

referente ao ano letivo 2020/2021 (Informação/Proposta N.º 

07/DCT/2021, por deliberação camarária em 04/02/2021): -------------- 

2.1 € 4.620,00, mediante a assunção a seguir discriminada: ---------- 

3 Alunos inscritos, iniciação – (60,00 x 3) x 11 = 1.980,00€ -------- 

2 Alunos inscritos, ensino básico – (75,00 x 2) x 11= 1.650,00€ ----- 

1 Aluno inscrito, ensino secundário – 90,00 x 11 = 990,00€ ---------- 

2.2 A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

50% com a assinatura do presente contrato programa, o restante valor 

será pago em três tranches, nos 2º e 3º trimestres do ano 2021, 

respetivamente em junho, julho e setembro, sendo suportada pela 

rubrica orçamental 04.07.01.01 -------------------------------------- 

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

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

A comparticipação financeira a prestar pelo Município à Associação 

Cultural Banda Musical de Loivos, será liquidada através de 

transferência bancária para o IBAN PT…. ----------------------------- 

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

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 
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1. O presente contrato fica sujeito aos princípios gerais da atividade 

administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A do 

D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.4, do artigo 5 do D.L. nº111-B/2017, 

de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, ao presente 

contrato programa não é aplicável a parte II do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o artigo 290-A do D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto 

que aprova o Código dos Contratos Públicos, é designado como Gestor 

do Contrato ……………. -------------------------------------------------- 

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

(Obrigação da transparência) ---------------------------------------- 

1. O segundo outorgante deve dar cumprimento às seguintes obrigações 
essências: --------------------------------------------------------- 

a) Apresentação anual de relatório sobre a boa execução do programa 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

b) Apresentação de documentos contabilísticos correlacionados, com 

as respetivas atividades constante do programa, e que são objeto de 

financiamento da autarquia; ----------------------------------------- 

c) Consagração de um dever de informação geral, junto do gestor do 

contrato, sobre todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, 

no âmbito da boa execução do contrato. ------------------------------ 

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

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

O presente contrato produz efeitos no ano de 2021. ------------------ 

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

O Presidente da Direção da Associação da Banda Musical de Loivos, --- 

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

- Plano de Atividades do ano 2021; ---------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social; ------------------------------------------------------------ 

- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada; -------- 

- Comprovativo do registo do beneficiário efetivo; ------------------ 

- Cópia dos respetivos Estatutos; ----------------------------------- 

- Documento comprovativo da sua legal constituição; ----------------- 

- Cópia do NIPC; ---------------------------------------------------- 

- Ata da tomada de posse dos corpos dirigentes; --------------------- 

- Ata da Direção a aprovar a minuta. -------------------------------- 

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

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

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

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

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, licenciado em Direito, casado, natural da freguesia de 

Travancas e concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício 

dos Paços do Concelho, em Chaves, e poderes para o ato conferidos por 

deliberação camarária de …………….;  ----------------------------------- 

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

Segundo:……………, com o NIPC ……………, com sede ……………….., em ………., neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Direção, …………….., titular 

do Cartão de Cidadão nº ……….., válido até ………... -------------------- 

A Casa de Cultura Popular de Outeiro Seco foi fundada a 19 de abril 

1978, com o objetivo de promover e dinamizar atividades recreativas, 

desportivas e culturais que contribuíssem para o desenvolvimento 

artístico e cultural das gentes de Outeiro Seco, elevando assim o nome 
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desta terra e ajudando os seus associados a fomentar diversos hábitos 

culturais e desportivos. -------------------------------------------- 

A Casa de Cultura Popular de Outeiro Seco, no dia 4 de janeiro de 

1999, deu início a um novo projeto, a Banda Musical da Casa de Cultura 

Popular de Outeiro Seco. Ativa ininterruptamente desde a sua fundação, 

contando neste momento com cerca de 40 elementos. ------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária de …/…/2021, foi aprovada 

a Proposta nº xx/GAP/ 2021, consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2021; ----- 

A celebração do presente Contrato Programa de Desenvolvimento 

Cultural, rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes: -  

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

(Objeto e finalidade) ----------------------------------------------- 

1. Constitui objeto do presente contrato a comparticipação 

financeira – Apoio ao Associativismo – a execução do Programa de 

Atividades de Desenvolvimento Cultural e Musical, que a Associação 

Casa da Cultura Popular de Outeiro Seco, apresentou a este Município, 

referente ao ano 2021, na prática de atividades culturais, da formação 

musical, cujo Plano de Atividades se anexa a este contrato-programa 

que contempla, no mínimo, a realização de três concertos filarmónicos; 

2. O desenvolvimento das atividades musicais, abrange, nos termos 

da deliberação do executivo camarário, em ---/---/2021, o apoio 

financeiro à formação musical dos jovens intérpretes integrados na 

Associação Casa da Cultura Popular de Outeiro Seco, no presente ano 

letivo de 2020/2021; ------------------------------------------------ 

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

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

O programa de atividades culturais titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2021. ----------------------------- 

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

(Comparticipação financeira e demais apoios municipais) ------------- 

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

pelo Município de Chaves à Associação Casa da Cultura Popular de 

Outeiro Seco, é de 5.100,00 € (cinco mil e cem euros) para 

desenvolvimento do Plano de Atividades, oportunamente apresentado e 

um mínimo de três concertos filarmónicos. --------------------------- 

A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

1.1 € 5.100,00, pago em 3 tranches de 1.700,00€, nos meses de junho, 

julho e setembro, sendo suportada pela rubrica orçamental 04.07.01.01 

2. O apoio financeiro à formação musical dos jovens intérpretes, 

integrados na Associação Casa da Cultura Popular de Outeiro Seco, de 

acordo com o normativo para acesso a financiamento para apoios à 

formação musical, para jovens intérpretes integrados em Bandas 

Filarmónicas do Concelho, referente ao ano letivo 2020/2021 

(Informação/Proposta N.º 07/DCT/2021, por deliberação camarária em 

04/02/2021): ------------------------------------------------------- 

2.1 € 4.290,00, mediante a assunção a seguir discriminada: ---------- 

2 Alunos inscritos, iniciação – (60,00 x 2) x 11 = 1.320,00€ -------- 

3 Alunos inscritos, ensino secundário – (90,00x3) x 11 = 2.970,00€ -- 

2.2 A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

50% com a assinatura do presente contrato programa, o restante valor 

será pago em três tranches, nos 2º e 3º trimestres do ano 2021, 

respetivamente em junho, julho e setembro, sendo suportada pela 

rubrica orçamental 04.07.01.01 -------------------------------------- 

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 
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(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município à Associação 

Casa da Cultura Popular de Outeiro Seco, será liquidada através de 

transferência bancária para o IBAN PT…. ----------------------------- 

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

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 

1. O presente contrato fica sujeito aos princípios gerais da atividade 

administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A do 

D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.4, do artigo 5 do D.L. nº111-B/2017, 

de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, ao presente 

contrato programa não é aplicável a parte II do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o artigo 290-A do D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto 

que aprova o Código dos Contratos Públicos, é designado como Gestor 

do Contrato ……………. -------------------------------------------------- 

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

(Obrigação da transparência) ---------------------------------------- 

2. O segundo outorgante deve dar cumprimento às seguintes obrigações 
essências: --------------------------------------------------------- 

a) Apresentação anual de relatório sobre a boa execução do programa 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

b) Apresentação de documentos contabilísticos correlacionados, com 

as respetivas atividades constante do programa, e que são objeto de 

financiamento da autarquia; ----------------------------------------- 

c) Consagração de um dever de informação geral, junto do gestor do 

contrato, sobre todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, 

no âmbito da boa execução do contrato. ------------------------------ 

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

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

O presente contrato produz efeitos no ano de 2021. ------------------ 

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

O Presidente da Direção da Associação Casa da Cultura Popular de 

Outeiro Seco, ------------------------------------------------------- 

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

- Plano de Atividades do ano 2021; ---------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social; ------------------------------------------------------------ 

- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada; -------- 

- Comprovativo do registo do beneficiário efetivo; ------------------ 

- Cópia dos respetivos Estatutos; ----------------------------------- 

- Documento comprovativo da sua legal constituição; ----------------- 

- Cópia do NIPC; ---------------------------------------------------- 

- Ata da tomada de posse dos corpos dirigentes; --------------------- 

- Ata da Direção a aprovar a minuta. -------------------------------- 

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

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

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

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

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, licenciado em Direito, casado, natural da freguesia de 

Travancas e concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício 

dos Paços do Concelho, em Chaves, e poderes para o ato conferidos por 

deliberação camarária de …………….; ------------------------------------ 

E ------------------------------------------------------------------ 
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Segundo:……………, com o NIPC ……………, com sede ……………….., em ………., neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Direção, …………….., titular 

do Cartão de Cidadão nº ……….., válido até ………... -------------------- 

A Associação da Banda Municipal flaviense “Os Pardais” foi fundada em 

18 de janeiro de 1925 por um grupo de flavienses amantes da música.-- 

Desde então a banda tem tido um papel preponderante na animação e na 

difusão da música, salientando-se a sua importância ao nível da 

formação, contando com cerca 36 músicos. ---------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária de …/…/2021, foi aprovada 

a Proposta nº xx/GAP/ 2021, consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2021; ----- 

A celebração do presente Contrato Programa de Desenvolvimento 

Cultural, rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes: - 

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

(Objeto e finalidade) ----------------------------------------------- 

1. Constitui objeto do presente contrato a comparticipação 

financeira – Apoio ao Associativismo – a execução do Programa de 

Atividades de Desenvolvimento Cultural e Musical, que a Associação 

Banda Municipal Flaviense “Os Pardais”, apresentou a este Município, 

referente ao ano 2021, na prática de atividades culturais, da formação 

musical, cujo Plano de Atividades se anexa a este contrato-programa 

que contempla, no mínimo, a realização de três concertos filarmónicos; 

2. O desenvolvimento das atividades musicais, abrange, nos termos 

da deliberação do executivo camarário, em ---/---/2021, o apoio 

financeiro à formação musical dos jovens intérpretes integrados na 

Associação Banda Municipal Flaviense “Os Pardais”, no presente ano 

letivo de 2020/2021; ------------------------------------------------ 

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

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

O programa de atividades culturais titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2021. ----------------------------- 

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

(Comparticipação financeira e demais apoios municipais) ------------- 

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

pelo Município de Chaves à Associação Banda Municipal Flaviense “Os 

Pardais”, é de 5.100,00 € (cinco mil e cem euros) para desenvolvimento 

do Plano de Atividades, oportunamente apresentado e um mínimo de três 

concertos filarmónicos. --------------------------------------------- 

A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

1.1 € 5.100,00, pago em 3 tranches de 1.700,00€, nos meses de junho, 

julho e setembro, sendo suportada pela rubrica orçamental 04.07.01.01 

2. O apoio financeiro à formação musical dos jovens intérpretes, 

integrados na Associação Banda Municipal Flaviense “Os Pardais”, de 

acordo com o normativo para acesso a financiamento para apoios à 

formação musical, para jovens intérpretes integrados em Bandas 

Filarmónicas do Concelho, referente ao ano letivo 2020/2021 

(Informação/Proposta N.º 07/DCT/2021, por deliberação camarária em 

04/02/2021): ------------------------------------------------------- 

2.1 € 2.640,00, mediante a assunção a seguir discriminada: ---------- 

2 Aluno inscrito, ensino básico – (75,00 x 2) x 11= 1.650,00€ ------- 

1 Aluno inscrito, ensino secundário – 90,00 x 11 = 990,00€ ---------- 

2.2 A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

50% com a assinatura do presente contrato programa, o restante valor 

será pago em três tranches, nos 2º e 3º trimestres do ano 2021, 
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respetivamente em junho, julho e setembro, sendo suportada pela 

rubrica orçamental 04.07.01.01 -------------------------------------- 

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

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

A comparticipação financeira a prestar pelo Município à Associação 

Banda Municipal Flaviense “Os Pardais”, será liquidada através de 

transferência bancária para o IBAN PT…. ----------------------------- 

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

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 

1. O presente contrato fica sujeito aos princípios gerais da atividade 

administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A do 

D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.4, do artigo 5 do D.L. nº111-B/2017, 

de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, ao presente 

contrato programa não é aplicável a parte II do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o artigo 290-A do D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto 

que aprova o Código dos Contratos Públicos, é designado como Gestor 

do Contrato ……………. -------------------------------------------------- 

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

(Obrigação da transparência) ---------------------------------------- 

3. O segundo outorgante deve dar cumprimento às seguintes obrigações 
essências: --------------------------------------------------------- 

a) Apresentação anual de relatório sobre a boa execução do programa 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

b) Apresentação de documentos contabilísticos correlacionados, com 

as respetivas atividades constante do programa, e que são objeto de 

financiamento da autarquia; ----------------------------------------- 

c) Consagração de um dever de informação geral, junto do gestor do 

contrato, sobre todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, 

no âmbito da boa execução do contrato. ------------------------------ 

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

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

O presente contrato produz efeitos no ano de 2021. ------------------ 

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

O Presidente da Direção da Associação Banda Municipal Flaviense “Os 

Pardais”, ---------------------------------------------------------- 

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

- Plano de Atividades do ano 2021; ---------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social; ------------------------------------------------------------ 

- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada; -------- 

- Comprovativo do registo do beneficiário efetivo; ------------------ 

- Cópia dos respetivos Estatutos; ----------------------------------- 

- Documento comprovativo da sua legal constituição; ----------------- 

- Cópia do NIPC; ---------------------------------------------------- 

- Ata da tomada de posse dos corpos dirigentes; --------------------- 

- Ata da Direção a aprovar a minuta. -------------------------------- 

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

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

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

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

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, licenciado em Direito, casado, natural da freguesia de 

Travancas e concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício 
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dos Paços do Concelho, em Chaves, e poderes para o ato conferidos por 

deliberação camarária de …………….; ------------------------------------ 

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

Segundo:……………, com o NIPC ……………, com sede ……………….., em ………., neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Direção, …………….., titular 

do Cartão de Cidadão nº ……….., válido até ………... -------------------- 

A Associação da Banda Musical de Rebordondo é uma coletividade do 

concelho de Chaves, ao serviço da educação e divulgação cultural na 

promoção da sua freguesia e região. --------------------------------- 

Estudos apontam a data de nascimento da Banda Musical para o ano de 

1703, sendo uma das filarmónicas mais antigas do país. -------------- 

Presentemente a banda é constituída por cerca de 45 músicos. -------- 

Considerando que, por deliberação camarária de …/…/2021, foi aprovada 

a Proposta nº xx/GAP/ 2021, consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2021; ----- 

A celebração do presente Contrato Programa de Desenvolvimento 

Cultural, rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes:  

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

(Objeto e finalidade) ----------------------------------------------- 

1. Constitui objeto do presente contrato a comparticipação 

financeira – Apoio ao Associativismo – a execução do Programa de 

Atividades de Desenvolvimento Cultural e Musical, que a Associação da 

Banda Musical de Rebordondo, apresentou a este Município, referente 

ao ano 2021, na prática de atividades culturais, da formação musical, 

cujo Plano de Atividades se anexa a este contrato-programa que 

contempla, no mínimo, a realização de três concertos filarmónicos; - 

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

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

O programa de atividades culturais titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2021. ----------------------------- 

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

(Comparticipação financeira e demais apoios municipais) ------------- 

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

pelo Município de Chaves à Associação da Banda Musical de Rebordondo, 

é de 5.100,00 € (cinco mil e cem euros) para desenvolvimento do Plano 

de Atividades, oportunamente apresentado e um mínimo de três concertos 

filarmónicos. ------------------------------------------------------ 

A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

1.1 € 5.100,00, pago em 3 tranches de 1.700,00€, nos meses de junho, 

julho e setembro, sendo suportada pela rubrica orçamental 04.07.01.01 

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

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

A comparticipação financeira a prestar pelo Município à Associação da 

Banda Musical de Rebordondo, será liquidada através de transferência 

bancária para o IBAN PT…. ------------------------------------------- 

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

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 

1. O presente contrato fica sujeito aos princípios gerais da atividade 

administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A do 

D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.4, do artigo 5 do D.L. nº111-B/2017, 

de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, ao presente 

contrato programa não é aplicável a parte II do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 
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3. De acordo com o artigo 290-A do D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto 

que aprova o Código dos Contratos Públicos, é designado como Gestor 

do Contrato ……………. -------------------------------------------------- 

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

(Obrigação da transparência) ---------------------------------------- 

1. O segundo outorgante deve dar cumprimento às seguintes obrigações 

essências: --------------------------------------------------------- 

a) Apresentação anual de relatório sobre a boa execução do programa 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

b) Apresentação de documentos contabilísticos correlacionados, com 

as respetivas atividades constante do programa, e que são objeto de 

financiamento da autarquia; ----------------------------------------- 

c) Consagração de um dever de informação geral, junto do gestor do 

contrato, sobre todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, 

no âmbito da boa execução do contrato. ------------------------------ 

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

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

O presente contrato produz efeitos no ano de 2021. ------------------ 

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

O Presidente da Direção da Associação da Banda Musical de Rebordondo,  

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

- Plano de Atividades do ano 2021; ---------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social; ------------------------------------------------------------ 

- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada; -------- 

- Comprovativo do registo do beneficiário efetivo; ------------------ 

- Cópia dos respetivos Estatutos; ----------------------------------- 

- Documento comprovativo da sua legal constituição; ----------------- 

- Cópia do NIPC; ---------------------------------------------------- 

- Ata da tomada de posse dos corpos dirigentes; --------------------- 

- Ata da Direção a aprovar a minuta. -------------------------------- 

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

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

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

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

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, licenciado em Direito, casado, natural da freguesia de 

Travancas e concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício 

dos Paços do Concelho, em Chaves, e poderes para o ato conferidos por 

deliberação camarária de …………….; ------------------------------------ 

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

Segundo:……………, com o NIPC ……………, com sede ……………….., em ………., neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Direção, …………….., titular 

do Cartão de Cidadão nº ……….., válido até ………... -------------------- 

Associação Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo, foi constituída 

no dia 14 de maio de 1987, tendo por finalidade a promoção de ações 

culturais, recreativas e desportivas para os seus associados e 

população em geral. ------------------------------------------------- 

A Banda Musical é o projeto mais sólido e visível desta Associação, 

que mais contribui para a divulgação da sua freguesia e região, 

contando neste momento com 45 elementos. ---------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária de …/…/2021, foi aprovada 

a Proposta nº xx/GAP/ 2021, consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2021; ----- 

A celebração do presente Contrato Programa de Desenvolvimento 

Cultural, rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes:--  

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------- 
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(Objeto e finalidade) ----------------------------------------------- 

2. Constitui objeto do presente contrato a comparticipação 

financeira – Apoio ao Associativismo – a execução do Programa de 

Atividades de Desenvolvimento Cultural e Musical, que a Associação 

Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo, apresentou a este 

Município, referente ao ano 2021, na prática de atividades culturais, 

da formação musical, cujo Plano de Atividades se anexa a este contrato-

programa que contempla, no mínimo, a realização de três concertos 

filarmónicos; ------------------------------------------------------ 

3. O desenvolvimento das atividades musicais, abrange, nos termos 

da deliberação do executivo camarário, em ---/---/2021, o apoio 

financeiro à formação musical dos jovens intérpretes integrados na 

Associação Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo, no presente ano 

letivo de 2020/2021; ------------------------------------------------ 

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

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

O programa de atividades culturais titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2021. ----------------------------- 

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

(Comparticipação financeira e demais apoios municipais) ------------- 

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

pelo Município de Chaves à Associação Cultural e Recreativa da Torre 

de Ervededo, é de 5.100,00 € (cinco mil e cem euros) para 

desenvolvimento do Plano de Atividades, oportunamente apresentado e 

um mínimo de três concertos filarmónicos. --------------------------- 

A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

1.1 € 5.100,00, pago em 3 tranches de 1.700,00€, nos meses de junho, 

julho e setembro, sendo suportada pela rubrica orçamental 04.07.01.01 

2. O apoio financeiro à formação musical dos jovens intérpretes, 

integrados na Associação Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo, 

de acordo com o normativo para acesso a financiamento para apoios à 

formação musical, para jovens intérpretes integrados em Bandas 

Filarmónicas do Concelho, referente ao ano letivo 2020/2021 

(Informação/Proposta N.º 07/DCT/2021, por deliberação camarária em 

04/02/2021): ------------------------------------------------------- 

2.1 € 4.620,00, mediante a assunção a seguir discriminada: ---------- 

3 Alunos inscritos, iniciação – (60,00 x 3) x 11 = 1.980,00€ -------- 

2 Alunos inscritos, ensino básico – (75,00 x 2) x 11= 1.650,00€ ----- 

1 Aluno inscrito, ensino secundário – 90,00 x 11 = 990,00€ ---------- 

2.2 A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

50% com a assinatura do presente contrato programa, o restante valor 

será pago em três tranches, nos 2º e 3º trimestres do ano 2021, 

respetivamente em junho, julho e setembro, sendo suportada pela 

rubrica orçamental 04.07.01.01 -------------------------------------- 

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

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

A comparticipação financeira a prestar pelo Município à Associação 

Cultural e Recreativa da Torre de Ervededo, será liquidada através de 

transferência bancária para o IBAN PT…. ----------------------------- 

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

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 

1. O presente contrato fica sujeito aos princípios gerais da atividade 

administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A do 
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D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.4, do artigo 5 do D.L. nº111-B/2017, 

de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, ao presente 

contrato programa não é aplicável a parte II do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o artigo 290-A do D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto 

que aprova o Código dos Contratos Públicos, é designado como Gestor 

do Contrato ……………. -------------------------------------------------- 

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

(Obrigação da transparência) ---------------------------------------- 

1. O segundo outorgante deve dar cumprimento às seguintes obrigações 

essências: --------------------------------------------------------- 

a) Apresentação anual de relatório sobre a boa execução do programa 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

b) Apresentação de documentos contabilísticos correlacionados, com 

as respetivas atividades constante do programa, e que são objeto de 

financiamento da autarquia; ----------------------------------------- 

c) Consagração de um dever de informação geral, junto do gestor do 

contrato, sobre todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, 

no âmbito da boa execução do contrato. ------------------------------ 

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

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

O presente contrato produz efeitos no ano de 2021. ------------------ 

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

O Presidente da Direção da Associação Cultural e Recreativa da Torre 

de Ervededo, -------------------------------------------------------- 

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

- Plano de Atividades do ano 2021; ---------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social; ------------------------------------------------------------ 

- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada; -------- 

- Comprovativo do registo do beneficiário efetivo; ------------------ 

- Cópia dos respetivos Estatutos; ----------------------------------- 

- Documento comprovativo da sua legal constituição; ----------------- 

- Cópia do NIPC; ---------------------------------------------------- 

- Ata da tomada de posse dos corpos dirigentes; --------------------- 

- Ata da Direção a aprovar a minuta. -------------------------------- 

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

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

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

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

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, licenciado em Direito, casado, natural da freguesia de 

Travancas e concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício 

dos Paços do Concelho, em Chaves, e poderes para o ato conferidos por 

deliberação camarária de …………….; ------------------------------------ 

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

Segundo:……………, com o NIPC ……………, com sede ……………….., em ………., neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Direção, …………….., titular 

do Cartão de Cidadão nº ……….., válido até ………... -------------------- 

A Associação da Banda Musical de Vila Verde da Raia, é uma coletividade 

ao serviço do povo “raiano”. Desde 6 de Outubro de 1860, que a banda 

vem prestando relevantes e continuados serviços à comunidade em geral 

e em particular à população de Vila Verde da Raia, contando neste 

momento com cerca de 45 elementos. ---------------------------------- 



                                                                F. 180 

                                                                  _____________________ 

 
Considerando que, por deliberação camarária de …/…/2021, foi aprovada 

a Proposta nº xx/GAP/ 2021, consubstanciada na atribuição de 

comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2021; ----- 

A celebração do presente Contrato Programa de Desenvolvimento 

Cultural, rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes:-- 

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

(Objeto e finalidade) ----------------------------------------------- 

1. Constitui objeto do presente contrato a comparticipação 

financeira – Apoio ao Associativismo – a execução do Programa de 

Atividades de Desenvolvimento Cultural e Musical, que a Associação 

Banda Musical Vila Verde da Raia, apresentou a este Município, 

referente ao ano 2021, na prática de atividades culturais, da formação 

musical, cujo Plano de Atividades se anexa a este contrato-programa 

que contempla, no mínimo, a realização de três concertos filarmónicos; 

2. O desenvolvimento das atividades musicais, abrange, nos termos 

da deliberação do executivo camarário, em ---/---/2021, o apoio 

financeiro à formação musical dos jovens intérpretes integrados na 

Associação Banda Musical Vila Verde da Raia, no presente ano letivo 

de 2020/2021; ------------------------------------------------------- 

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

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

O programa de atividades culturais titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2021. ----------------------------- 

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

(Comparticipação financeira e demais apoios municipais) ------------- 

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

pelo Município de Chaves à Associação Banda Musical Vila Verde da 

Raia, é de 5.100,00 € (cinco mil e cem euros) para desenvolvimento do 

Plano de Atividades, oportunamente apresentado e um mínimo de três 

concertos filarmónicos. --------------------------------------------- 

A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

1.1 € 5.100,00, pago em 3 tranches de 1.700,00€, nos meses de junho, 

julho e setembro, sendo suportada pela rubrica orçamental 04.07.01.01 

2. O apoio financeiro à formação musical dos jovens intérpretes, 

integrados na Associação Banda Musical Vila Verde da Raia, de acordo 

com o normativo para acesso a financiamento para apoios à formação 

musical, para jovens intérpretes integrados em Bandas Filarmónicas do 

Concelho, referente ao ano letivo 2020/2021 (Informação/Proposta N.º 

07/DCT/2021, por deliberação camarária em 04/02/2021): -------------- 

2.1 € 660,00, mediante a assunção a seguir discriminada: ------------ 

1 Aluno inscrito, iniciação – 60,00 x 11 = 660,00€ ------------------ 

2.2 A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

50% com a assinatura do presente contrato programa, o restante valor 

será pago em três tranches, nos 2º e 3º trimestres do ano 2021, 

respetivamente em junho, julho e setembro, sendo suportada pela 

rubrica orçamental 04.07.01.01 -------------------------------------- 

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

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

A comparticipação financeira a prestar pelo Município à Associação 

Banda Musical Vila Verde da Raia, será liquidada através de 

transferência bancária para o IBAN PT…. ----------------------------- 

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

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 

1. O presente contrato fica sujeito aos princípios gerais da atividade 

administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 
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princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A do 

D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.4, do artigo 5 do D.L. nº111-B/2017, 

de 31 de agosto que aprova o Código dos Contratos Públicos, ao presente 

contrato programa não é aplicável a parte II do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------- 

3. De acordo com o artigo 290-A do D.L. nº111-B/2017, de 31 de agosto 

que aprova o Código dos Contratos Públicos, é designado como Gestor  

do Contrato ……………. -------------------------------------------------- 

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

(Obrigação da transparência) ---------------------------------------- 

1.  O segundo outorgante deve dar cumprimento às seguintes obrigações 

essências: --------------------------------------------------------- 

a) Apresentação anual de relatório sobre a boa execução do programa 

cultural; ---------------------------------------------------------- 

b) Apresentação de documentos contabilísticos correlacionados, com 

as respetivas atividades constante do programa, e que são objeto de 

financiamento da autarquia; ----------------------------------------- 

c) Consagração de um dever de informação geral, junto do gestor do 

contrato, sobre todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, 

no âmbito da boa execução do contrato. ------------------------------ 

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

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

O presente contrato produz efeitos no ano de 2021. ------------------ 

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

O Presidente da Direção da Associação Banda Musical Vila Verde da 

Raia, -------------------------------------------------------------- 

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

- Plano de Atividades do ano 2021; ---------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social; ------------------------------------------------------------ 

- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada; -------- 

- Comprovativo do registo do beneficiário efetivo; ------------------ 

- Cópia dos respetivos Estatutos; ----------------------------------- 

- Documento comprovativo da sua legal constituição; ----------------- 

- Cópia do NIPC; ---------------------------------------------------- 

- Ata da tomada de posse dos corpos dirigentes; --------------------- 

- Ata da Direção a aprovar a minuta. -------------------------------- 

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

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

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 11. -– 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 12. -– 

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

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

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

 

 

3.3. PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA – PRÉDIO URBANO – ARTIGO 

1626 – RUA MARQUESA DE ALORNA, Nº 16 – SANTA MARIA MAIOR – MANUEL 

CARLOS GOUVEIA FREIRE – PROCESSO Nº 300/21 – INFORMAÇÃO Nº 

1023/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA DA SENHORA ENGENHEIRA, CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 

2021.05.28. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Pretensão -------------------------------------------------------- 

O Sr.º Manuel Carlos Gouveia Freire, através do requerimento n.º 

1232/21, referente ao processo n.º 300/21, veio a processo apresentar 

elementos conforme informação n.º 738/SCOU/2021. -------------------- 

II- Localização ---------------------------------------------------- 

O prédio objeto de parecer localiza-se no Lugar do Pedrete, na Rua 

Marquesa de Alorna n.º 16, Freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves. 

III- Antecedentes -------------------------------------------------- 

O Sr.º Manuel Carlos Gouveia Freire, através do requerimento n.º 

903/21, referente ao processo n.º 300/21, solicita a emissão de 

certidão de destaque de uma parcela de terreno, descrita na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4035/20190807 e inscrita 

na matriz com o n.º 1626, situada em Lugar do Pedrete, na Rua Marquesa 

de Alorna n.º 16, Freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves, tendo 

recaído a informação n.º 738/SCOU/2021, na qual se solicitava a 

apresentação de elementos. ------------------------------------------ 

IV – Saneamento e apreciação liminar -------------------------------- 

O projeto apresentado sob requerimento n.º 903/21 e 1232/21 refere-se 

a uma certidão de destaque, apresentando para o efeito o projeto com 

os elementos constantes no artigo 19.º do RMUE: --------------------- 

- Peças escritas com Termos de responsabilidade, memória descritiva e 

justificativa da pretensão; ----------------------------------------- 

- Peças desenhadas com o levantamento topográfico, plantas de 

localização; ------------------------------------------------------- 

- Documentos de legitimidade, Certidão de registo predial n.º 

4035/20190807 com as áreas retificadas; ----------------------------  

V-ENQUADRAMENTO URBANÍSTICO DO PEDIDO ------------------------------ 

5.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 
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De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 300/21 

– a parcela de terreno objeto de destaque, situa-se de acordo com o 

Plano Diretor Municipal (PDM) na Classe 1- Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis e na Categoria 1.1- Cidade de Chaves. ------------------ 

5.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

O processo n.º 300/21 enquadra-se no preceituado no n.º 10 do artigo 

6 do Dec. -Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), devendo observar, o 

disposto nos n.ºs 4 ou 5, consoante a localização da parcela a destacar, 

ou, se também ela se situar em perímetro urbano e fora deste, consoante 

a localização da área maior. ---------------------------------------- 

5.3- Regulamentos Municipais ---------------------------------------- 

O processo em causa, enquadra-se no disposto no n.º 2 do art.º 6 do 

Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE), estando isentos de licença 

desde que cumpram os requisitos constantes nos n.º 4 a 10 do artigo 6 

do RJUE. ------------------------------------------------------------ 

VI – Responsabilidade ----------------------------------------------- 

Os termos de responsabilidade nos termos e disposto no n.º 8 do artigo 

20.º do RJUE, assinados por técnicos legalmente habilitados e 

instruídos ao abrigo da legislação em vigor. ------------------------ 

VII – Considerações Fundamentadas da Proposta de Decisão ------------ 

O requerente através do requerimento n.º 903/21, apresenta pedido para 

emissão de certidão de destaque em conformidade com o disposto no n.º4 

do art.º 6 do RJUE, não se encontrando o processo devidamente instruído 

de acordo com o preceituado no artigo 19.º do Regulamento Municipal 

de Urbanização e de Edificação. ------------------------------------- 

Da análise do pedido apresentado constatou-se que o processo não estava 

devidamente instruído pelo que através do requerimento n.º 1232/21 

veio complementar o processo. --------------------------------------- 

7.1 – A Certidão da Conservatória do Registo Predial apresentada, 

refere prédio urbano inscrito na matriz urbana com o n.º 1626 e 

descrito na conservatória do Registo Predial sob o nº 4035/20190807, 

situado no Lugar do Pedrete, na Rua Marquesa de Alorna n.º 16, em 

Chaves, na qual refere: --------------------------------------------- 

Área total do prédio de 2225,88 m2 ---------------------------------- 

Área coberta de 258,28 m2 ------------------------------------------- 

7.2-.Consta desta edilidade processo de legalização da edificação, 

proc.º n.º 5/21, que se encontra edificada no artigo 1626, e que se 

encontra edificada  uma habitação com área de implantação de 258,28 e 

área bruta de construção com 351,06 m2, possuindo autorização de 

utilização n.º 71/21. ----------------------------------------------- 

7.3 - A área da parcela a destacar é de 470,00 m2, a qual se encontra 

dentro do perímetro urbano, não constando desta parcela a área máxima 

de construção ou a área que pretende edificar na mesma, nem a área de 

implantação. ------------------------------------------------------- 

7.4 - A área da parcela a destacar é de 480,00 m2 está inserida na 

classe 1 – Espaço Urbano e Urbanizável - Categoria 1.1- Cidade de 

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

7.5- A parcela sobrante (mãe) ficará com a área de 2225,88 m2, estando 

esta também inserida na classe1- Espaço Urbano e Urbanizável, 

Categoria 1.1- Cidade de Chaves, de acordo com as plantas de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal; ---------------------------- 

7.6- Informa-se ainda que o índice de construção máximo admissível 

para o terreno que se encontra na categoria 1.1 – Cidade de Chaves, é 

Ic ≤1,2 m2/m2. ----------------------------------------------------- 

Considerando que o pedido formulado cumpre os requisitos constantes 

no n.º 4 do artigo 6 do RJUE. -------------------------------------- 
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Considerando que face ao relatório e plantas apensas ao processo, a 

Parcela a destacar é de 470,00 m2, se encontra dentro do perímetro de 

construção; -------------------------------------------------------- 

VIII – Proposta de Decisão ------------------------------------------ 

Pelo exposto, e dado que a decisão deverá ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo, para a emissão da competente decisão administrativa 

de propor o deferimento da emissão de certidão de destaque conforme o 

requerido pelo proponente. ------------------------------------------ 

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

Chaves, 28 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 

2021.06.06: -------------------------------------------------------- 

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

À consideração superior do Sr. Presidente Dr. Nuno Vaz. ------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.06.07: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.4. PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA – PRÉDIO URBANO Nº 1805 

– RUA MARQUESA DE ALORNA, Nº 14 – SANTA MARIA MAIOR – MANUEL CARLOS 

GOUVEIA FREIRE – PROCESSO Nº 301/21 – INFORMAÇÃO Nº 1022/SCOU/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA 

ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 2021.05.28. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Pretensão -------------------------------------------------------- 

O Sr.º Manuel Carlos Gouveia Freire, através do requerimento n.º 

1233/21, referente ao processo n.º 301/21, veio a processo apresentar 

elementos conforme informação n.º 741/SCOU/2021. -------------------- 

II- Localização ----------------------------------------------------- 

O prédio objeto de parecer localiza-se no Lugar do Pedrete, na Rua 

Marquesa de Alorna n.º 16, Freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves. 

III- Antecedentes --------------------------------------------------- 

O Sr.º Manuel Carlos Gouveia Freire, através do requerimento n.º 

905/21, referente ao processo n.º 301/21, solicitou a emissão de 

certidão de destaque de uma parcela de terreno, descrita na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4036/20190807 e inscrita 

na matriz com o n.º 1805, situada em Lugar do Pedrete, Casas dos 

Montes, Freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves, tendo recaído a 

informação n.º 741/SCOU/2021, na qual se solicitava a apresentação de 

elementos. --------------------------------------------------------- 

IV – Saneamento e apreciação liminar -------------------------------- 
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O projeto apresentado sob requerimento n.º 905/21 e 1233/21 referem-

se a uma certidão de destaque, apresentando para o efeito o projeto 

com os elementos constantes no artigo 19.º do RMUE: ----------------- 

- Peças escritas com Termos de responsabilidade, memória descritiva e 

justificativa da pretensão; ----------------------------------------- 

- Peças desenhadas com o levantamento topográfico, plantas de 

localização; ------------------------------------------------------- 

- Documentos de legitimidade, Certidão de registo predial n.º 

4036/20190807 com as áreas retificadas; ----------------------------- 

V-ENQUADRAMENTO URBANISTICO DO PEDIDO ------------------------------- 

5.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 301/21 

– a parcela de terreno objeto de destaque, situa-se de acordo com o 

Plano Diretor Municipal (PDM) na Classe 1- Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis e na Categoria 1.1- Cidade de Chaves. ------------------ 

5.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

O processo em causa enquadra-se no preceituado no n.º 10 do artigo 6 

do Dec.-Lei 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), devendo observar, o 

disposto nos n.ºs 4 ou 5, consoante a localização da parcela a destacar, 

ou, se também ela se situar em perímetro urbano e fora deste, consoante 

a localização da área maior. --------------------------------------- 

5.3- Regulamentos Municipais --------------------------------------- 

O processo em causa, enquadra-se ainda no disposto no n.º 2 do art.º 

6 do Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE), estando isentos de licença 

desde que cumpram os requisitos constantes nos n.º 4 a 10 do artigo 6 

do RJUE. ------------------------------------------------------------ 

VI – Responsabilidade ----------------------------------------------- 

Os termos de responsabilidade nos termos e disposto no n.º 8 do artigo 

20.º do RJUE, assinados por técnicos legalmente habilitados e 

instruídos ao abrigo da legislação em vigor, ------------------------  

VII – Considerações Fundamentadas da Proposta de Decisão ------------ 

O requerente através do requerimento n.º 905/21, apresenta pedido para 

emissão de certidão de destaque em conformidade com o disposto no n.º4 

do art.º 6 do RJUE, não se encontrando o processo devidamente instruído 

de acordo com o preceituado no artigo 19.º do Regulamento Municipal 

de Urbanização e de Edificação. ------------------------------------- 

Da análise do pedido apresentado constatou-se que o processo não estava 

devidamente instruído pelo que através do requerimento n.º 1233/21 

veio complementar o processo. --------------------------------------- 

7.1 – A Certidão da Conservatória do Registo Predial apresentada, 

refere prédio urbano inscrito na matriz urbana com o n.º 1805 e 

descrito na conservatória do Registo Predial sob o nº. 4036/20190807, 

situado no Lugar do Pedrete, Casas dos Montes, em Chaves, na qual 

refere: ------------------------------------------------------------  

Área total do prédio de 3953,19 m2 ---------------------------------- 

Área coberta de 311,80 m2 ------------------------------------------- 

7.2- Consta desta edilidade processo de legalização da edificação, 

proc.º n.º 6/21, que se encontra edificada uma habitação com área de 

implantação de 311,80 e área bruta de construção com 411,50 m2, 

possuindo autorização de utilização n.º 60/21. --------------------- 

7.3 - A área da parcela a destacar é de 480,00 m2 está inserida na 

classe 1 – Espaço Urbano e Urbanizável - Categoria 1.1- Cidade de 

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

7.4- A parcela sobrante (mãe) ficará com a área de 3473,19 m2, estando 

esta também inserida na classe1- Espaço Urbano e Urbanizável, 
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Categoria 1.1- Cidade de Chaves, de acordo com as plantas de 

Ordenamento do Plano Diretor Municipal; ----------------------------- 

7.5- Informa-se ainda que o índice de construção máximo admissível 

para o terreno que se encontra na categoria 1.1 – Cidade de Chaves, é 

Ic ≤1,2 m2/m2. ------------------------------------------------------ 

Considerando que o pedido formulado cumpre os requisitos constantes 

no n.º 4 do artigo 6 do RJUE. --------------------------------------- 

Considerando que face ao relatório e plantas apensas ao processo, a 

Parcela a destacar é de 480,00 m2, se encontra dentro do perímetro de 

construção; -------------------------------------------------------- 

VIII – Proposta de Decisão ----------------------------------------- 

Pelo exposto, e dado que a decisão deverá ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo, para a emissão da competente decisão administrativa 

de propor o deferimento da emissão de certidão de destaque conforme o 

requerido pelo proponente. ------------------------------------------  

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

Chaves, 28 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 

2021.06.06: -------------------------------------------------------- 

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

À consideração superior do Sr. Presidente Dr. Nuno Vaz. ------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.06.07: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.5. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO, CENTRO 

DE CONVÍVIO, LAR DA TERCEIRA IDADE E CRECHE – BAIRRO DAS MACIEIRAS – 

ABOBELEIRA – VALDANTA – CENTRO SOCIAL DA ABOBELEIRA – VALDANTA – 

PROCESSO Nº 407/03 – INFORMAÇÃO Nº 1079/SCOU/2021, DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA 

CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 2021.06.08. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I– Pretensão -------------------------------------------------------- 

A pretensão agora apresentada incide: ------------------------------- 

1- Apresentação dos projetos de especialidades referentes à alteração 

consubstanciada no projeto anteriormente aprovado; ------------------ 

2- Reapreciação do projeto de alterações apresentado e aprovado em 

reunião do executivo municipal a 16/09/2019; ------------------------ 

3- Solicita a Isenção de taxas aplicáveis ao processo em causa. ----- 

II– Antecedentes --------------------------------------------------- 

O Centro Social de Abobeleira, possui alvará de licença de construção 

n.º 320/05, com área bruta de construção de 1829,68 m2 e aditamento 

n.º 53/09 sem aumento de área de construção, bem como alvará de 
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autorização de utilização n.º31/10, para Centro de Dia, Lar de 3.ª 

Idade e Apoio Domiciliário, sita no Bairro das Macieiras, Abobeleira, 

Freguesia de Valdanta, em Chaves. ---------------------------------- 

A requerente através do requerimento n.º 1365/19, apresentou projeto 

de arquitetura referente à ampliação de uma edificação existente, a 

qual possui uma área bruta de construção de 1829,68 m2 já licenciada, 

e sobre a qual recaiu a informação n.º 1152/SCOU/2019, na qual se 

solicitava a apresentação de elementos. ----------------------------- 

Através do requerimento n.º 1732/19, apresenta os elementos 

solicitados, tendo sido proposta a aprovação do projeto de 

arquitetura, referente à ampliação de uma edificação existente com 

área de 103,00 m2 e obras interiores com vista ao aumento de capacidade 

do número de utentes, tendo estado presente em reunião do executivo 

municipal a 16/09/2019, no qual foi deliberado aprovar nos termos da 

informação n.º º 1491/SCOU/2019. ------------------------------------ 

O Centro Social de Abobeleira através do requerimento n.º 909/21, vem 

a processo apresentar os projetos de especialidades e os respetivos 

termos por forma a dar cumprimento ao solicitado na informação n.º 

1491/SCOU/2019 e sobre a qual recaiu a informação n.º 708/SCOU/2021. 

III – Localização da Pretensão    ---------------------------------- 

De acordo com as plantas apresentadas, o terreno/edificação localiza-

se no Bairro das Macieiras, Abobeleira, Freguesia de Valdanta, em 

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

IV- Enquadramento Urbanístico --------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

4.1.1- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 

487/18 – o terreno situa-se de acordo com o extrato da Planta de 

Ordenamento n.º 47 A do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, insere-

se na Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na categoria 1.3 –

Outros Aglomerados. ------------------------------------------------- 

4.1.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

O pedido formulado enquadra-se no preceituado na alínea c) do n.º 2 

do artigo 4º do Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro (RJUE). -------- 

V– Responsabilidade ------------------------------------------------- 

Os termos de responsabilidade apresentados estão assinados por 

técnicos legalmente habilitados e instruídos ao abrigo da legislação 

em vigor, nos termos e disposto no n.º 8 do artigo 20.º do RJUE. ----  

VI – Caracterização e Análise da Pretensão -------------------------- 

O Centro Social de Abobeleira através do requerimento n.º 1287/21, vem 

a processo dizendo que os projetos de especialidades referentes às 

alterações se encontram apensos ao mesmo e apresentar elementos para 

solicitar a isenção de taxas. --------------------------------------- 

O projeto de arquitetura que culminou com a informação n.º 

1491/SCOU/2019 de aprovação pelo executivo municipal a 16/09/2019, 

possuía o prazo de 6 meses para apresentação dos projetos de 

especialidades, conforme o disposto no ponto 4 do artigo 202 do RJUE. 

O Centro Social de Abobeleira não veio a processo referir que os 

projetos de especialidades, se encontravam apensos ao mesmo, nem a 

camara municipal declarou a caducidade do processo. ----------------- 

                                                           
2 Artigo 20.º Apreciação dos projetos de obras de edificação  ------- 

4 — O interessado deve apresentar os projetos das especialidades e 

outros estudos necessários à execução da obra no prazo de seis meses 

a contar da notificação do ato que aprovou o projeto de arquitetura 

caso não tenha apresentado tais projetos com o requerimento inicial. 
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Considerando o disposto no artigo 72.º do Dec.- Lei 136/2014, de 9 de 

setembro (RJUE). ---------------------------------------------------- 

Artigo 72.ºRenovação ------------------------------------------------ 

1 — O titular de licença ou comunicação prévia que haja caducado pode 

requerer nova licença ou apresentar nova comunicação prévia. -------- 

2 — No caso referido no número anterior, serão utilizados no novo 

processo os elementos que instruíram o processo anterior desde que o 

novo requerimento seja apresentado no prazo de 18 meses a contar da 

data da caducidade ou, se este prazo estiver esgotado, não existirem 

alterações de facto e de direito que justifiquem nova apresentação. - 

Relativamente ao prazo estabelecido, este ultrapassa os 18 meses a 

contar da data de caducidade, no entanto, como não foi declarada a 

caducidade, e não existindo alterações de fato e de direito, que 

justifiquem nova apresentação, julga-se, salvo melhor opinião, que 

poderão ser utilizados no novo requerimento os elementos que 

instruíram o processo anterior. ------------------------------------- 

Considerando que, são utilizados no novo processo o aproveitamento das 

peças consideradas validas e que constam do projeto de alterações, nos 

termos do nº2 do artigo 72.º do RJUE. ------------------------------- 

Considerando que face à legislação em vigor, nada à obstar à aprovação 

do projeto de arquitetura, licenciamento referente à ampliação de uma  

edificação existente com área de 103,00 m2 e obras interiores com 

vista ao aumento de capacidade do número de utentes, nem ao 

licenciamento da obra. ---------------------------------------------- 

Considerando que se trata de um Edifício destinado a “Prestação de 

serviços”, possuindo: ----------------------------------------------- 

- Área da Parcela = 5 453,90 m2 ------------------------------------- 

- Área bruta de construção = 1 911,30 m2 (aumento de 103,00 m2); ---- 

- Número de pisos = 2; ---------------------------------------------- 

- Capacidade= 40 utentes em “Lar Residencial (LR)” e 35 em “Serviço 

de Apoio Domiciliário (SAD)” e 30 em “Centro de Dia (CD)”; ---------- 

Relativamente à isenção de taxas solicitada cumpre informar o 

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

►O preceituado no n.º 3.1, do art.º 19, do Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações Urbanísticas, 

em vigor no Concelho de Chaves, prevê a isenção da liquidação de taxas 

de infraestruturas urbanísticas relativamente a todas as obras de 

edificação ou loteamentos promovidos por pessoas coletivas de direito 

público ou de utilidade pública, cooperativas, associações religiosas, 

culturais, desportivas, recreativas ou profissionais de direito 

privado sem fins lucrativos, desde que as mesmas se destinem à 

realização dos correspondentes fins estatutários; ------------------- 

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

Regulamento de Liquidação e e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

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

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

deliberação no sentido de isentar do pagamento de taxas 

administrativas devidas pelas operações urbanísticas promovidas pelas 

pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública, 

instituições de solidariedade social, cooperativas, associações 

religiosas, culturais, desportivas, recreativas ou profissionais de 

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

Tais operações se destinem à realização dos correspondentes fins 

estatutários e o pedido de isenção seja formalizado pela entidade 

interessada à Câmara Municipal, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, acompanhado dos documentos comprovativos da natureza 

jurídica das entidades requerentes, bem como da sua finalidade 
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estatutária, bem como, com certidões comprovativas da situação 

contributiva, emitidas, pelos serviços de finanças de Chaves e pela 

Segurança Social; --------------------------------------------------- 

►Considerando que a requerente apresenta: --------------------------- 

•Declaração da situação contributiva, emitidas, pelos serviços de 

finanças de Chaves; -------------------------------------------------  

•Declaração emitida pela Segurança Social e valida por 4 meses a partir 

da data de emissão (valida até 03/09); ------------------------------ 

•Comprovativos dos estatutos do Centro Social de Abobeleira. -------- 

►Tais operações se destinem à realização dos correspondentes fins 

estatutários e o pedido de isenção seja formalizado pela entidade 

interessada à Câmara Municipal, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, acompanhado dos documentos comprovativos da natureza 

jurídica das entidades requerentes, bem como da sua finalidade 

estatutária, bem como, com certidões comprovativas da situação 

contributiva, emitidas, pelos serviços de finanças de Chaves e pela 

Segurança Social; --------------------------------------------------- 

VII – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de facto e de 

direito, julgo, salvo melhor opinião, que a decisão deverá ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa de: -------------------------------------------------- 

4.1- Propor que seja adotada a deliberação no sentido da aprovação do 

projeto de arquitetura referente às alterações interiores, bem como 

ampliação da edificação existente com área de 103,00 m2; ------------ 

4.2- Propor que seja adotada a deliberação no sentido da aprovação do 

licenciamento referente à ampliação de uma edificação existente com 

área de 103,00 m2; -------------------------------------------------- 

4.3- Propor que seja adotada a deliberação no sentido da aprovação da 

isenção de taxas solicitada nos termos requeridos nos requerimentos 

n.º 909/21 e 1287/21. -----------------------------------------------  

VIII - Da Emissão de Alvará ----------------------------------------- 

O requerente deve em conformidade com o disposto no ponto 1 do artigo 

76.º do RJUE solicitar a emissão do respetivo alvará de licença, 

instruído de acordo com o disposto n.º3 da Portaria n.º 113/15, 

nomeadamente os seguintes elementos:  ------------------------------ 

n) 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; -------------------------------------- 

o) Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível;  

p) Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de 

obra e pelo diretor de obra; ----------------------------------------  

q) Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P., que confira 

habilitações adequadas à natureza e valor da obra; ------------------ 

r) Livro de obra, com menção de termo de abertura; ------------------  

s) Plano de segurança e saúde; --------------------------------------  

t) Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, 

de 24 de julho. ---------------------------------------------------- 

Deverá o empreiteiro, enquanto responsável pela produção de resíduos 

de construção e demolição (RCD), ter conjuntamente com o livro de 

obra, o registo de dados de RCD, de acordo com o modelo constante do 

anexo II, do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. --------------- 

IX – Das Taxas Administrativas Devidas pela Emissão de Alvará ------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE bem como o disposto 

no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 
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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: --------------------------------------------------------- 

 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES        

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º 17 
Emissão de aditamento ao alvará     39,95 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês  12 12,20 € 146,40 € 

    n.º14 Alteração das fachadas dos edifícios licenciados 

com a abertura, ampliação, ou fechamento de vãos de 

e janelas portas ou janelas por m2, acresce ao valor 

referido em 1., por m2 

15,00 
   5,55 

€ 
83,25 € 

n.º 15 Reconstrução ou alteração, acresce ao valor 

referido em 1., por m2 
   

Alínea a) 
Por m2 de intervenção 103,00 2,20 € 226,60 € 

  TOTAL      496,20 € 

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

Chaves, 08 de junho 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 

2021.06.14: -------------------------------------------------------- 

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 2021.06.15: --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. LEGALIZAÇÃO – ARTIGO 73º C DO REGULAMENTO PARA A RECONSTRUÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – SÃO LOURENÇO – EIRAS – MAGNO 

RICARDO DA COSTA MOURA – PROCESSO Nº 230/07 – INFORMAÇÃO Nº 

1042/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA DATADA DE 

2021.06.01. -------------------------------------------------------- 

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 812/21, referente ao processo n.º 

230/07, o Sr.º Magno Ricardo da Costa de Moura, na qualidade de 

proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de alteração3 de uma habitação unifamiliar, com alvará de 

                                                           
3 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fração, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 
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licença n.º 253/08, sito em São Lourenço, União das freguesias de 

Eiras, São Julião de Montenegro e Cela no concelho de Chaves. ------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 66,00 m2, está inscrito 

na matriz urbana com o n.º 213 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 424/19980430, da freguesia de Eiras. -------------- 

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

2.1- Alvará de obras de reconstrução/ampliação N.º 253/08, referente 

a uma habitação unifamiliar, de r/chão, 1.º e 2.º andares e com a área 

de 225,97 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.o 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de abril e artigo 13.º, do RMUE, designadamente: ----------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2. 000; -------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; ------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------ 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; -------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

  - Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

  - Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

  - Fatura do telefone; ----------------------------------------------- 

  - Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de comportamento 

térmico; ----------------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------- 

   4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) ------ 

 4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

                                                           
exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
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Dec.- Lei 136/2014, de 9 de, por se tratar de um procedimento de 

legalização, de obras de alteração de uma habitação unifamiliar. ---- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Setembro Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 47 B, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 

1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. 

4.2.2- Segundo a planta de condicionantes n.º 47 B, sobre o terreno 

impende uma servidão de utilidade pública, designadamente: ---------- 

  4.2.2.1- Servidão relativa á estrada nacional 213; ------------------ 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO    ------------------------- 

5.1- O presente pedido diz respeito, a obras de alteração de um 

edifício de habitação unifamiliar, designadamente, de alteração de 

fachada e funcionalidade do espaço interior. ------------------------ 

5.2- A habitação unifamiliar, mantém os parâmetros urbanísticos, 

licenciados ao abrigo do Alvará de obras de reconstrução/ampliação N.º 

253/08. De acordo com o levantamento topográfico e planta de 

implantação, constantes do processo, existem vãos de janela, no alçado 

lateral esquerdo, que deverão ser substituídos por janelas gradadas, 

por forma a permitirem unicamente a entrada de luz. ----------------- 

 5.3- Pretende agora o requerente, a legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 

subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 

que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional. ------ 

 5.4 - A habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 225,97 

m2, que se pretende legalizar, não consubstancia, a dispensa de 

apresentação dos elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na 

Portaria 113/2015, de 22 de abril, enquadrando-se o pedido de 

legalização, no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação, ficando deste modo, dispensado da 

vistoria prévia prevista, para os procedimentos de legalização de 

operações urbanísticas. --------------------------------------------- 

5.5-Tendo em conta, as alterações a legalizar ao nível da alteração 

de fachada e funcionalidade do espaço interior, considera-se 

desnecessária uma nova consulta a entidade – Infraestruturas de 

Portugal, face á confrontação com a estrada nacional 213. ----------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1. Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas 

urbanísticas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de 

construção preexistente. --------------------------------------------

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 correspondem ao valor de 

156,75 euros. ------------------------------------------------------ 

7.3. O valor total das taxas a liquidar é assim de 156,75 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas), do anexo I. -------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ----------- 

8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 
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não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere, mostrando-se adequada ao uso. 

8.2- Considerando, que as alterações a legalizar, não alteram os 

parâmetros urbanísticos licenciados ao abrigo do alvará de obras de 

reconstrução/ampliação N.º 253/08, uma vez que as obras a legalizar 

incidem, em alterações interiores e alteração de fachada, mantendo o 

imóvel a altura da edificação, área de implantação, a área de 

construção e alinhamentos licenciados. ------------------------------  

8.3- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, 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. ------------------ 

8.4- Constatando-se, que são apresentados, todos os 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de abril, enquadrando-se o pedido de legalização, no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, fica deste modo, o procedimento, dispensado da vistoria 

prévia prevista, no n.º 6, do artigo 73.º- C, da Revisão do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação (RMUE). -------------------- 

8.5- Considerando, de acordo com os elementos instrutórios do 

processo, que a obra a legalizar, não necessita de obras de correção 

e /ou adaptação, para o fim em vista – “habitação unifamiliar”, 

estando, desta forma, em condições de ser utilizada, pelo que, o titulo 

a emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto 

no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --------------------------------- 

8.6- Considerando que, não é neste momento possível, ser apresentada 

a Certidão da Conservatória do Registo predial, configurando a área 

do terreno, de acordo com o levantamento topográfico e uma vez que tal 

condicionante é indispensável, para a legalização das obras de 

alteração da habitação unifamiliar em causa, o requerente ficará 

vinculado, a apresentar a Certidão atrás referida, aquando da 

apresentação do subsequente pedido de emissão de autorização de 

utilização e caso a câmara municipal, delibere favoravelmente o pedido 

de legalização, a que se refere o projeto em apreciação. ------------ 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

      a) Considerando, que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

      b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

     c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de alteração da “habitação unifamiliar”, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 
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requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ---------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

QUADRO I ---------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas     ---------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º 15    
Reconstrução ou alteração    

a) 
 Por metro quadrado de área de intervenção 71,25m2  2,20 € 156,75€ 

  TOTAL      156,75 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………………………………………………………    156,75 € 

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

Chaves, 01 de junho 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 

2021.06.06: -------------------------------------------------------- 

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 2021.06.07: --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. PEDIDO DE CERTIDÃO PARA A INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL 

DO TIPO 4 – SAMAIÕES – NUNO ALEXANDRE PIRES LISBOA – PROCESSO Nº N.º 

20/05 – INFORMAÇÃO Nº 1056/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL 

FERREIRA, DATADA DE 2021.06.02. ------------------------------------- 

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 967/21, referente ao processo n.º 

20/05, o Sr.º Nuno Alexandre Pires Lisboa, solicita, emissão de 

declaração de compatibilidade com o uso industrial o alvará de 

autorização de utilização n.º 77/20, correspondente a um edifício 

destinado a habitação, comércio e serviços, sito, na rua das Poulas, 

n.º 3, União das freguesias da Madalena e Samaiões no concelho de 

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

1.2. O edifício destinado a comércio e serviços, projeta-se no prédio 

urbano, inscrito na matriz com o n.º 1778-P e descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 841/20000125, da União das freguesias da 

Madalena e Samaiões. ------------------------------------------------ 
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2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

  2.1- Alvará de Licença de Construção n.º 384/00, para “construção de 

um armazém agrícola, com a área de 142,00 m2”; ---------------------- 

  2.2- Alvará de Obras de Alteração n.º 315/05, para “alteração do uso 

à licença inicial n.º 384/00, com o aumento de área de 20,61 m2, para 

armazém/carpintaria”; ---------------------------------------------- 

2.3. Alvará de autorização de utilização n.º 77/20, para comércio e/ou 

serviços; ---------------------------------------------------------- 

3.SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR ---------------------------------- 

3.1.O processo está instruído de acordo com o n.º 2 artigo 73.º-B do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE), 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; -------------------- 

- Caderneta Predial Urbana; ---------------------------------------- 

- Extrato da Planta de ordenamento e de condicionantes do PDM; ------ 

- Planta de localização à escala 1:5.000; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ---------- 

- Termo de responsabilidade/Declaração de técnico relativo ao 

Regulamento de segurança contra incêndio; --------------------------- 

- Termo de responsabilidade/Declaração de técnico relativo ao 

Regulamento Geral de Ruído, acompanhado de verificação acústica, ---- 

- Descrição da atividade produtiva da empresa/Memória descritiva; --- 

- Comprovativo da inscrição do técnico em associação pública de carater 

profissional; ------------------------------------------------------ 

- Cópia do título - alvará de Licença de utilização n.º 77/20; ------ 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

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 n.º 5 do art.º 4 e art.º 62 do Dec.- Lei555/99 alterado e republicado 

pelo Dec.- Lei 136/2014 de 9 de Setembro, por remissão do n.º3 do 

artigo 73.º-B do RMUE. ---------------------------------------------- 

4.2 Nos instrumentos de Gestão Territorial -------------------------- 

4.2.1. De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 A, o prédio urbano está inserido, em espaço de classe 4 – espaço 

agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaços agroflorestais e na 

subcategoria 4.3. A – espaços agroflorestais comuns e na envolvência 

imediata dos aglomerados, em áreas exteriores ao seu perímetro e 

exclusivamente ao longo dos troços das suas vias de acesso demarcadas 

nas plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal; -------------- 

4.3. Nos Regulamentos Municipais ------------------------------------ 

4.3.1. O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-B 

(Sistema de Indústria Responsável (SIR)) do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação. --------------------------------------- 

4.4. Em diplomas especiais ------------------------------------------ 

4.4.1. O presente pedido enquadra-se no n.º3 artigo 18.º do Sistema 

de Indústria Responsável (SIR) – Dec.- Lei n.º 73/2015 de 11 de Maio. 

5. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1. O requerente pretende a emissão de declaração de compatibilidade 

com o uso industrial, o alvará de autorização de utilização n.º 77/20, 

designadamente, para a um edifício destinado a comércio e /ou serviços. 

5.2. O uso industrial pretendido, refere – se à atividade de: 

“Fabricação de mobiliário de cozinha” (CAE 31020), a qual, têm 

enquadramento na parte 2-B do anexo I do SIR. ----------------------- 

5.3. Constam da parte 2-B do anexo I do SIR, as atividades industriais, 

da classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE – rev.3) 
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com potência elétrica igual ou inferior a 99 kVA, potência térmica não 

superior a 4 x 106 Kj/h e n.º de trabalhadores não superior a 20. --- 

5.4. O pedido está instruído de acordo com o n.º 2 do 73.º-B do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, ou seja, com 

elementos justificativos de que a instalação do estabelecimento 

industrial, a que se refere a parte 2-B do anexo I do SIR, salvaguarda 

o equilíbrio urbano e ambiental. ------------------------------------ 

5.5. A atividade industrial de “Fabricação de mobiliário de cozinha” 

(CAE 31020), pode ser desenvolvida em prédio urbano com o uso de 

comércio, de acordo com a alínea a) do n.º3 do artigo 18.º do SIR. -- 

5.6. O edifício onde se pretende desenvolver a atividade a que se fez 

referência, está situado em espaço agroflorestal comum, onde é 

possível a localização de instalações destinadas a atividades de 

comércio, serviços e indústria do tipo 3, de acordo com o disposto no 

n.º 1, do artigo 54.º4, do Regulamento do Plano Diretor Municipal. --  

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

6.1. Considerando, que o pedido está instruído de acordo com o n.º 2 

do 73.º-B do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, ou 

seja, com elementos justificativos de que a instalação do 

estabelecimento industrial, a que se refere a parte 2-B do anexo I do 

SIR, salvaguarda o equilíbrio urbano e ambiental. ------------------- 

6.2. Considerando que a alínea a) do n.º3 do artigo 18.º do SIR, 

estabelece, que pode a Câmara Municipal, declarar compatível com o uso 

industrial o alvará de utilização de edifício destinado a comércio, 

no caso de se tratar de estabelecimento abrangido pela parte 2-B do 

anexo I do SIR, se se verificar a inexistência de impacte relevante 

no equilíbrio urbano e ambiental. ----------------------------------- 

6.3. Considerando que o edifício, onde pretende exercer a atividade 

industrial de, “Fabricação de mobiliário de cozinha” (CAE 31020), a 

que se refere a parte 2-B do anexo I do SIR, possui alvará de 

autorização de utilização n.º 77/20, para “comércio e/ou serviços”, 

podemos concluir que é compatível com o uso pretendido – “industrial”, 

sendo certo que, pode a atividade a que se fez referência, pode ser 

instalada em fração autónoma de prédio urbano. ---------------------- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

7.1. Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (n.º1 do artigo 73.º - B do RMUE), 

propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental: -------------- 

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do artigo 73.º- B do RMUE, 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 emissão de declaração de compatibilidade com o uso 

industrial, designadamente, para a atividade de “Fabricação de 

mobiliário de cozinha” (CAE 31020, o alvará de autorização de 

utilização n.º 77/20, do edifício, destinado a comércio e/ou serviços 

e reconhecer que se encontram preenchidos os requisitos legais que 

permitem o averbamento no título de autorização de utilização 

existente; --------------------------------------------------------- 

                                                           
4 Artigo 54º – Instalações para comércio ou serviços ---------------- 

1 - É admissível a localização de instalações destinadas 

exclusivamente a atividades comerciais ou de serviços fora dos espaços 

pertencentes à classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis, desde que 

se situem em espaços industriais ou em espaços agro -florestais comuns.  
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c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir o presente pedido de 

emissão de declaração de compatibilidade com o uso industrial, deve 

de seguida, proceder-se ao averbamento, no título de utilização já 

emitido (Alvará de Autorização de Utilização n.º 77/20, do edifício), 

da atividade pretendida, designadamente, “Fabricação de mobiliário de 

cozinha” (CAE 31020), a que se refere a parte 2-B do anexo I do SIR. 

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

Chaves, 02 de junho 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 

2021.06.07: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.06.07: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.8. LEGALIZAÇÃO – ALTERAÇÃO E MUDANÇA DE USO DE PRÉDIO URBANO – 

AVENIDA 5 DE OUTUBRO, 102 – SANTA MARIA MAIOR – CHAVES – ANA MARGARIDA 

AFONSO ABREU GONÇALVES – PROCESSO Nº 349/21 – INFORMAÇÃO Nº 

1052/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

2021.06.02. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1- Através dos requerimentos n.º 1052/21 e 1223/21, referente ao 

processo n.º 349/21, a Sr.ª Ana Margarida Afonso Abreu Gonçalves e 

outra, na qualidade de proprietárias, apresenta um pedido, com vista 

à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das obras de alteração5, de um edifício 

destinados a “armazém”, com alvará de obras de construção n.º 613/86, 

sito, na Av.ª 5 de Outubro, n.º 102, freguesia de Santa Maria Maior 

no concelho de Chaves. ---------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano, tem a área total de 375,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 3072 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 4001/20180309, da freguesia de Santa Maria 

Maior. ------------------------------------------------------------- 

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

                                                           
5 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fração, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ----------------------------------------------------------- 
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2.1- Alvará de Licença de obras n.º 613/86, para “construção e 

legalização de um armazém de r/chão com a área de 372,50 m2.” -------

2.2- Alvará de loteamento n.º 20/86. -------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; -------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; ------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:25.000; ------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000; -------------------------- 

- Levantamento fotográfico; ---------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------ 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/ficha de medição; -------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; -------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------ 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200; ----------------- 

- Plantas à escala de 1:100;    -------------------------------------  

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra; ----------- 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Fatura do telefone; ---------------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ---------------------------------- 

- Desenho de alterações: ------------------------------------------- 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade; --- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------ 

- Projeto de estabilidade; ----------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; --------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------ 

- Estudo de comportamento térmico; --------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) ------ 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º- A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de alteração. ------------------------------- 

  4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 
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   4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, 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- A requerente pretende a legalização das obras de alteração de um 

edifício com duas, destinado a armazém, de r/chão, com a área bruta 

de construção de 372,50 m2. As alterações na fração, são ao nível da 

funcionalidade do espaço interior, designadamente, a criação de 

divisões, necessárias ao novo uso que se pretende desenvolver, para 

“comércio e/ou serviços” e abertura de vãos. ------------------------ 

5.2- O edifício no qual se pretende legalizar as obras de alteração, 

com a área bruta de construção de 372,50 m2, 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- Para além da legalização das obras de alteração do edifício, a 

requerente pretende ainda, uma mudança de uso do imóvel, de armazém, 

para comércio/serviços. Face ao uso pretendido para o imóvel, 

destinado a comércio/serviços, há a referir, que se enquadra no 

disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------------- 

5.4 - De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano, contempla servidões de passagem, que 

permitem o acesso a pé, automóvel e de logradouro, ou seja, “estas 

servidões de passagem servirão como entrada e saída principais dos 

prédios dominantes, bem como para o logradouro do prédio serviente.” 

5.5-Face à tipologia do imóvel previsto (comércio e serviços) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea d), do n.º 3, do art.º 12.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, uma vez que pode contemplar, no interior do seu 

prédio, área suficiente para 7 lugares de estacionamento automóvel, 

previstos naquela norma regulamentar. ------------------------------- 

5.6- Por visita ao local, e de acordo com as fotografias constantes 

do processo, existem dois vãos de janela, no alçado lateral direito, 

que deverão ser substituídos por tijolo de vidro, por forma a 

permitirem unicamente a entrada de luz. ----------------------------- 

5.7. Por outro lado, a proposta em presença dá cumprimento ao disposto 

no Decreto-Lei n.º 163/06 de 8 de agosto, relativo a acessibilidade a 

pessoas com mobilidade condicionada, sendo certo, que está instruído 

com termo de responsabilidade do plano de acessibilidades, de acordo 

com o previsto no n.º 8, do artigo 20.º, do RJUE. ------------------ 

5.8- Pelo facto de estarmos, em presença de uma parcela de terreno 

inserida em loteamento (alvará 20/86), o projeto foi apreciado, tendo 

por base a deliberação camarária tomada, sobre a matéria, em reunião 

ordinária da câmara municipal de Chaves, do dia 18 de março de 2011, 

a qual, tem os seus efeitos e ou latitude circunscritos, 

exclusivamente, aos loteamentos e ou edificações projetadas nos lotes, 

juridicamente, constituídos, e cujo título não se encontra registado 

na Conservatória do Registo Predial, o que é o caso em apreciação. -- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 
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6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

  7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ---------------------- 

7.1- Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas urbanísticas 

e administrativas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de 

construção preexistente. -------------------------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que o edifício se encontra, em razoável estado de 

conservação, e, em certa medida, integra-se no meio em que se insere; 

8.2- Considerando, que as alterações a legalizar, não alteram os 

parâmetros urbanísticos licenciados ao abrigo do alvará de obras de 

construção n.º 613/86, uma vez que as obras a legalizar incidem, em 

alterações interiores, mantendo o imóvel, a altura da edificação, área 

de implantação, a área de construção e alinhamentos licenciados. ----  

8.3 - No prédio urbano, com a área total de 375,00 m2, inscrito na 

matriz com o n.º 3072 e descrito na conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 4001/20180309, da freguesia de Santa Maria Maior, existe uma 

constituição de servidões de passagem, pelo que se considera cumprida 

a disposição vertida no artigo 10.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. ------- 

8.4- O uso pretendido para o edifício, “comércio e/ou serviços”, 

respeita o disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços 

de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo 

de tipo predominantemente residencial, terciária ou mista. ---------- 

8.5- Constatando-se, que são apresentados, todos os 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de abril, enquadrando-se o pedido de legalização, no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, fica deste modo, o procedimento, dispensado da vistoria 

prévia prevista, no n.º 6, do artigo 73.º- C, da Revisão do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação (RMUE). -------------------- 

8.6- Considerando, de acordo com os elementos instrutórios do 

processo, que a obra a legalizar, não necessita de obras de correção 

e /ou adaptação, para o fim em vista – “comércio e/ou serviços”, 

estando, desta forma, em condições de ser utilizada, pelo que, o titulo 

a emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto 

no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --------------------------------- 

8.7- Pese embora, se considere, que o edifício não necessita de obras 

de correção e /ou adaptação, para o fim em vista, fica a requerente 

vinculada a executar a correção (com a colocação de tijolo de vidro) 

dos dois vãos de janela abertos, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio e a apresentar fotografias 

elucidativas de ter levado a efeito a referida correção, aquando da 

apresentação do subsequente pedido de emissão de autorização de 

utilização e caso a câmara municipal, delibere favoravelmente o pedido 

de legalização, a que se refere o projeto em apreciação. ------------ 

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 
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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 

nos seguintes termos: ---------------------------------------------- 

     b.1) Deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no presente 

projeto; ----------------------------------------------------------- 

     b.2) Reconhecer que a mudança de uso do edifício de armazém, para 

“comércio/serviços”, cumpre as disposições legais e regulamentares; 

     b.3) Uma vez que, não resulta a necessidade de se efetuarem obras de 

correção e/ou adaptação no edifício, propõe-se que a Câmara Municipal, 

reconheça que se encontram preenchidos os requisitos legais que 

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização 

do imóvel nos moldes atualmente pretendidos; ------------------------ 

     c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração, do edifício, destinado a “comércio 

e/ou serviços”, a interessada 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. ---------- 

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

Chaves, 02 de junho 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 

2021.06.07: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.06.07: --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. LEGALIZAÇÃO – OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – LARGO 

DO ATALHO – SÃO LOURENÇO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DAS EIRAS, SÃO JULIÃO 

DE MONTENEGRO E CELA – ODETE DE JESUS BAPTISTA MEDEIROS – PROCESSO Nº 

23/20 – INFORMAÇÃO Nº 1071/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL 

FERREIRA, DATADA DE 2021.06.07. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1- Através dos requerimentos n.º 1021/21, referente ao processo n.º 

23/20, a Sr.ª Odete Jesus Baptista Medeiros, apresenta elementos, 

relativos a um pedido, com vista à aprovação de uma operação 
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urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização das obras 

de alteração6 de uma habitação unifamiliar, com licença de construção 

inicial n.º 474/80, sito, no largo do Atalho – São Lourenço, União das 

freguesias de Eiras, São Julião de Montenegro e Cela no concelho de 

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

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 1.155,39 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 959 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 900/20141018, da freguesia de Eiras. -------------- 

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

2.1- Alvará de Licença obras n.º 474/80, para “construção de uma 

moradia de cave e r/chão com a área de 663,30 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 da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:25.000; -------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000; -------------------------- 

- Levantamento fotográfico; ---------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------ 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/ficha de medição; -------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; -------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------- 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200; ----------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra; ----------- 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Fatura do telefone; ----------------------------------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

- Desenho de alterações: -------------------------------------------- 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade; --- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

                                                           
6 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fração, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
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- Projeto de águas pluviais; 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de acondicionamento 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ----------------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico; --------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------- 

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

  4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), por se reportar à 

legalização das obras de alteração de uma “habitação unifamiliar. -- 

  4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 B, o terreno está inserido em espaço de classe 5 – espaços 

culturais e naturais – categoria 5.3 – espaços de interesse 

paisagístico. ------------------------------------------------------ 

  4.2.2- Segundo a planta de condicionantes n.º 47 B, sobre o terreno 

impende uma servidão de utilidade pública, designadamente: ---------- 

4.2.2.1- Servidão relativa á estrada nacional 213; ------------------ 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- A requerente pretende a legalização das obras de ampliação de uma 

habitação unifamiliar, de cave, r/chão e sótão, com a área bruta de 

construção de 499,17 m2. --------------------------------------------  

5.2- Relativamente á licença de obras n.º 474/80, a habitação 

unifamiliar, teve um aumento do n.º de pisos e consequentemente de 

altura, alteração na implantação, de fachada e compartimentação 

interior. De acordo com o levantamento topográfico e planta de 

implantação, constantes do processo, existem vãos de janela, no alçado 

lateral esquerdo, que deverão ser substituídos por janelas gradadas, 

por forma a permitirem unicamente a entrada de luz. ----------------- 

5.3- 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 57, do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ---------------- 

 5.4- O edifício no qual se pretende legalizar as obras de alteração, 

com a área bruta de construção de 499,17 m2, 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 

                                                           
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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vistoria prévia prevista, para os procedimentos de legalização de 

operações urbanísticas. --------------------------------------------- 

5.5-No âmbito do presente projeto e de acordo com o previsto no artigo 

13.º-A, do RJUE, foi consultada, face á confrontação do terreno com a 

estrada Nacional – E.N. 213, a entidade – Infraestruturas de Portugal, 

a qual, emitiu parecer favorável condicionado (ao licenciamento do 

acesso e muro de vedação) à legalização /ampliação da construção, 

datado de 2020-10-12, nos termos da informação anexa ao processo e 

cujo conteúdo foi dado a conhecer à requerente através do despacho 

superior datado de 3 de Novembro de 2020, o qual recaiu na da 

Informação/Proposta n.º 1889/SCOU/2020. ----------------------------- 

5.6- O requerente solicita através do requerimento n.º 1021/21, datado 

de 28 de abril de 2021, que seja dado andamento ao processo, 

comprometendo-se até à emissão do alvará de autorização de Utilização, 

apresentar, o comprovativo do licenciamento do acesso e muros de 

contenção, na entidade - Infraestruturas de Portugal e cuja 

condicionante se encontra vertida, no ofício, sua referência 

GL9073VRL201012, datado de 12 de outubro de 2020. ------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1. Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas 

urbanísticas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de 

construção preexistente. -------------------------------------------- 

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 correspondem ao valor de 

1.098,17 euros. ----------------------------------------------------- 

7.3. O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.098,17 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas), do anexo I. ------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que o edifício se encontra, em razoável estado de 

conservação, e, em certa medida, integra-se no meio em que se insere; 

8.2- Considerando, que as obras levadas a efeito, sem os necessários 

atos administrativos de controlo prévio, têm enquadramento legal no 

disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 42.º, da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------------- 

8.3- Constatando-se, que são apresentados, todos os 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de abril, enquadrando-se o pedido de legalização, no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, fica deste modo, o procedimento, dispensado da vistoria 

prévia prevista, no n.º 6, do artigo 73.º- C, da Revisão do Regulamento 

Municipal de Urbanização e de Edificação (RMUE). --------------------

8.4- Pese embora, se considere, que o edifício não necessita de obras 

de correção e /ou adaptação, para o fim em vista, fica a requerente 

vinculada a executar a correção (com a colocação de janelas gradadas) 

nos vãos existentes no alçado lateral esquerdo da habitação e a 

apresentar fotografias elucidativas de ter levado a efeito a referida 

correção, aquando da apresentação do subsequente pedido de emissão de 
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autorização de utilização e caso a câmara municipal, delibere 

favoravelmente o pedido de legalização, a que se refere o projeto em 

apreciação. -------------------------------------------------------- 

8.5- Considerando que, não é neste momento possível ser apresentado o 

comprovativo do licenciamento do acesso e muros de contenção, emitido 

pela entidade – Infraestruturas de Portugal e uma vez que, tal 

condicionante é indispensável, para a legalização das obras de 

ampliação do imóvel, a requerente ficará vinculado, a apresentar, o 

parecer da entidade, aquando da apresentação do subsequente pedido de 

emissão de autorização de utilização e caso a câmara delibere 

favoravelmente, o pedido de legalização, das obras patenteadas no 

presente projeto. --------------------------------------------------- 

8.6- Considerando, de acordo com os elementos instrutórios do 

processo, que a obra a legalizar, não necessita de obras de correção 

e /ou adaptação, para o fim em vista – “habitação unifamiliar”, 

estando, desta forma, em condições de ser utilizada, pelo que, o titulo 

a emitir, será o Alvará de autorização de utilização, conforme previsto 

no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --------------------------------- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação da “habitação unifamiliar”, a 

interessada deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º- C, do mesmo preceito regulamentar; --------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

QUADRO I ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas -------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------ 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º 15    
Reconstrução ou alteração    

a) 

 Por metro quadrado de área de intervenção 

499,17m2  2,20 € 1.098,17€ 

  TOTAL      1.098,17€ 
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 TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………………………………………………………..∑ 1.098,17 €  

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

Chaves, 07 de junho 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 

2021.06.14: -------------------------------------------------------- 

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 2021.06.15: --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.10. LICENCIAMENTO – PROJETO DE ESPECIALIDADES - CONSTRUÇÃO DE DOIS 

ARMAZÉNS – LOTE 16 – ZONA INDUSTRIAL DA COCANHA – UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – SOLARA – PRODUTOS ALIMENTARES, 

LDA. – PROCESSO Nº 203/21 – INFORMAÇÃO Nº 1073/SCOU/2021 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.06.07. -------------------------- 

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 1265/21, referente ao processo n.º 

200/20, a firma, SOLARA – Produtos Alimentares, S.A., na qualidade de 

proprietária, apresenta projetos de especialidades, relativos ao 

pedido de licenciamento e com vista à aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, em obras de construção8 de 

dois armazéns, sito, no lote 16, do loteamento industrial da Cocanha, 

União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge no concelho de 

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

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 2.650,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 1138 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 404/20080505, da freguesia de Santa 

Cruz/Trindade. ----------------------------------------------------- 

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

2.1- Loteamento Industrial, emitido em nome do Município. ----------- 

2.2- Licença de obras n.º 753/88, emitida em nome de Metalúrgica 

Rodrigues. --------------------------------------------------------- 

2.3- Processo n.º 834/18, relativa a emissão de certidão de autorização 

de alienação e de confirmação do estado de degradação do imóvel 

existente no lote. -------------------------------------------------- 

2.4 - O requerente apresentou sob requerimento n.º 613/21, pedido com 

vista à aprovação do projeto de arquitetura, referente a obras de 

construção de dois armazéns, nos termos do disposto no Decreto-Lei 

nº555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Dec.- Lei n.º 

136/2014, de 9 de setembro, tendo sido aprovado por deliberação de 

câmara datada de 29 de abril de 2021. ------------------------------- 

                                                           
8 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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3 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

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

3.1.1- O pedido apresentado sob requerimento n.º 1265/21, tem 

enquadramento legal no disposto no n.º 4, artigo 20.º, do Dec.- 

Lei555/99 alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de 

setembro (doravante designado RJUE), por se tratar do pedido de 

aprovação dos projetos de especialidades. ---------------------------

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

3.2.1- Para o lote 16, constam as seguintes indicações, no quadro 

sinótico: ---------------------------------------------------------- 

- Área do lote = 2.650,00 m2; --------------------------------------- 

- Utilização prevista =serviços, armazenamento e/ou industriais; ---- 

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

4.1- O requerente propõe, para o lote de terreno, os seguintes 

parâmetros urbanísticos: -------------------------------------------- 

- Área do lote = 2.650,00 m2; --------------------------------------- 

- Área de implantação = 1.460,30 m2; --------------------------------

- Cércea = 9,05 m ---------------------------------------------------

- Área bruta de construção = 2.100,30 m2; --------------------------- 

- Número de pisos = 2; ---------------------------------------------- 

- Utilização prevista = armazém; ------------------------------------ 

- Volume máximo = 13.215,00 m3; ------------------------------------- 

4.2- Os projetos de especialidades apresentados, referem-se à 

construção de dois “armazéns”, com a área bruta de construção de 

2.100,30 m2, distribuídos por dois pisos. --------------------------- 

 4.3- O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III, 

da Portaria 113/2015, de 22 de abril, designadamente, com os seguintes 

projetos de especialidades: ----------------------------------------- 

  - Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

  - Projeto de gás; --------------------------------------------------- 

  - Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

  - Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 

  - Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

  - Ficha de Segurança contra incêndio; ------------------------------- 

  - ITED; ------------------------------------------------------------- 

  - Ficha Eletrotécnica; ---------------------------------------------- 

  - Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

5 - TAXAS URBANÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----- 

5.1- Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto 

de se tratar de uma construção situada em loteamento, de acordo com o 

previsto no n.º2, do artigo 23, do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas, devidas pela realização de operações 

urbanísticas. ------------------------------------------------------ 

5.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

509,55 euros. ------------------------------------------------------ 

5.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 509,55 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I. -------- 

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

  6.1- Os projetos de especialidades apresentados estão instruídos com 

termos de responsabilidade, de acordo com o previsto no n.º 8, do 

artigo 20.º, do RJUE, o que exclui a sua apreciação prévia. --------- 

6.2- Considerando, que são apresentados os projetos de especialidades, 

caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de licenciamento 

das obras de construção dos “armazéns”, dispõe do prazo de 1 ano, a 



                                                                F. 208 

                                                                  _____________________ 

 
contar da data da notificação do ato de licenciamento, para requerer 

a emissão do respetivo alvará, de acordo com o n.º1, do artigo 76.º, 

do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações. ------------ 

6.3- Findo o prazo referido no parágrafo anterior, pode o presidente 

da câmara municipal conceder prorrogação, por mais um ano, de acordo 

com o n.º1, do artigo 76.º do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações, findo o qual, é declarada a caducidade após audiência 

previa do interessado; ---------------------------------------------- 

7 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

7.1. Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

7.1.1. Considerando, que são apresentados sob os requerimentos n.º 

1265/21, os projetos de especialidades exigíveis, nos termos da lei, 

propõe-se, o licenciamento das obras de construção, dos dois 

“armazéns”. -------------------------------------------------------- 

7.2. Propõe-se ainda, que o processo seja presente na próxima reunião 

do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. ------- 

     7.3- Caso a Câmara delibere favoravelmente, o pedido de licenciamento 

do imóvel: ---------------------------------------------------------- 

7.3.1- Deverá o requerente, proceder á liquidação das taxas 

urbanísticas, previstas no art.º 117, do RJUE; ---------------------- 

  7.4- De acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei n.º555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, o requerente dispõe de um 

prazo de um ano para apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para 

que se possa emitir o respetivo alvará de licença de construção, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

   - Apólice de seguro de construção; --------------------------------- 

   - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de setembro; -------------------------------------- 

    - Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 

    - Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

   - Livro de obra, com menção do termo de abertura; ----------------- 

   - Plano de segurança e saúde; -------------------------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ---------------------------------------------------------- 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0       1460,30 1460,30 

Piso 1         0,00 

        640,00 640,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 2100,30 2100,30 

Cércea – 9,05 ml     ------------------------------------------------                             

Volume – 13.215,00 m3 -------------------------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------ 

Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto de 

se tratar de uma construção situada em loteamento. ------------------ 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 
  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       
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Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença     66,95 € 

n.º 5 Edifício destinado a indústria ou armazém, por unidade de 

ocupação 
      

a) Até 500 m2 de área bruta de construção 0 111,35 € 0,00 € 

b) De 501 m2 a 1000 m2 de área bruta de construção 0 167,25 € 0,00 € 

c) Superior a 1000 m2 de área bruta de construção 1 223,00 € 223,00 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 18 12,20 € 219,60 € 

  TOTAL      509,55 € 

     

TOTAL A PAGAR…………………………………………………………………………………………………………………….∑= 509,55 €  

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

Chaves,07 de junho 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 

2021.06.14: -------------------------------------------------------- 

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 2021.06.15: --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. LEGALIZAÇÃO – OBRAS DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EMPREENDIMENTO 

TURÍSTICO – QUINTA DE SAMAIÕES – SAMAIÕES – PEREIRA MACHADO & FILHOS, 

LDA – PROCESSO Nº 951/97 – INFORMAÇÃO Nº 1110/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.06.11. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1- Através dos requerimentos n.º 2685/20, 543/21, 834/21, 974/21 e 

1162/21, referente ao processo n.º 951/97, a firma, Pereira Machado & 

Filhos, Lda na qualidade de proprietário, apresenta um pedido, com 

vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das de ampliação9 de um empreendimento 

de turismo no espaço rural, com a classificação de “Hotel Rural”, com 

alvará de obras de construção n.º 424/99 e 682/01, sito, na Quinta de 

Samaiões, União das freguesias da Madalena e Samaiões no concelho de 

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

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio misto tem a área total 554.750,00 m2, está 

inscrito na matriz urbana com os n.ºs 1626 e rústica com o n.º 1420 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1677/20210401, 

da freguesia da Samaiões. ------------------------------------------- 

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

                                                           
9 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
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2.1- Licença de obras n.º 424/99. ---------------------------------- 

2.2- Alvará de licença de construção N.º 682/01. -------------------- 

2.3- Licença de utilização turística n.º 1/01. ---------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; ---------------------  

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização; -------------------------------------------- 

- Levantamento fotográfico; ----------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ----------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição; -------------------------------- 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade; --- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico; ----------------------------------------- 

- Planta de implantação; -------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------  

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

   - Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

   - CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

   - Desenho de alterações; --------------------------------------------   

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

  - Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Relatório de peritagem de estabilidade e respetivo termo de 

responsabilidade de técnico habilitado; ----------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

   -Relatório de peritagem de águas e esgotos e respetivo termo de 

responsabilidade de técnico habilitado;    -------------------------                                          

   -Relatório de peritagem das águas pluviais e respetivo termo de 

responsabilidade; --------------------------------------------------

- Projeto de Segurança Contra Incêndio; ----------------------------- 

  - Fatura do telefone; ----------------------------------------------- 

  - Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

  - Certificado de inspeção das instalações de gás; ------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

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

 4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro, por se reportar à legalização, 

das obras de ampliação de um empreendimento turístico. --------------

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ----------------------- 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 A, o prédio urbano, está inserido em dois espaços distintos: 

espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – 

Outros Aglomerados e em espaço de classe 4, espaços agrícolas e 

florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais e na subcategoria 
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4.3.A – espaços Agroflorestais comuns e na categoria 4.2 – espaços 

agrícolas, na subcategoria 4.2. A – espaços agrícolas defendidos 

(Reserva Agrícola Nacional – (RAN)). -------------------------------- 

  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; ------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de ampliação de um 

empreendimento de turismo no espaço rural, com a classificação de 

“Hotel Rural”. O empreendimento é constituído pelo edifício principal 

– Hotel Rural, edifício destinado a restauração e salão de festas/área 

de eventos e três unidades de alojamento pré-fabricadas em madeira. 

5.2- A proposta apresentada assenta na legalização da ampliação do 

empreendimento (casa mãe), capaz de comportar o serviço de catering, 

construção de três unidades isoladas de alojamento pré-fabricadas em 

madeira, sendo certo que, o conjunto edificado, licenciado ao abrigo 

da licença de obras N.º 424/99 e 682/01, sofreu um aumento de área de 

672,38 m2, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio. 

As alterações a legalizar, prendem-se ainda com a funcionalidade do 

espaço interior, na “casa mãe”. ------------------------------------- 

   5.3- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao empreendimento em 2021-05-25, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º ”12/2021”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido.  -----------------------------------  

5.4- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

empreendimento de turismo no espaço rural, objeto de pedido de 

legalização das obras de ampliação, pese embora, haja a necessidade 

de alterar o sentido de abertura de uma das portas, do salão de festas. 

Esta desconformidade, foi comunicada à representante do requerente 

presente na vistoria; ----------------------------------------------- 

  5.5- O conjunto edificado (casa mãe e duas unidades isoladas, pré 

fabricadas em madeira), estão implantados, de acordo com a planta de 

implantação apresentada, em espaço de classe 4 – espaço agrícola e 

florestal - categoria 4.3 – espaços agroflorestais e na subcategoria 

4.3. A – espaços agroflorestais comuns. A terceira unidade de 

alojamento isolada, pré-fabricada em madeira, está implantada em 

espaço de classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – 

Outros Aglomerados. ------------------------------------------------- 

5.6- Pese embora, os distintos espaços em que se insere o prédio misto, 

com a área total de 554.750,00 m2, inscrito na matriz urbana com os 

n.º 1626 e rústica com o n.º 1420 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1677/20210401, da freguesia da Samaiões, 

considera-se aplicar o índice de construção do espaço em que se insere 

maioritariamente o empreendimento, ou seja, em espaço de classe 4, 

espaços agrícolas e florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais 

e na subcategoria 4.3.A – espaços Agroflorestais comuns. ------------ 

5.7- Face ao espaço em que se insere a parcela de terreno, em classe 

4 – espaços categoria 4.3 – espaços agroflorestais, subcategoria 4.3.A 

– espaços agroflorestais comuns e de acordo com o disposto no n.º 2, 

do artigo 3510, do Plano Diretor Municipal (PDM), são admissíveis, como 

                                                           
10 Usos supletivos -------------------------------------------------- 
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usos supletivos do uso dominante, empreendimentos de turismo no espaço 

rural, condicionado á verificação dos requisitos constantes das 

alíneas a) e b) do referido artigo do Regulamento do PDM. ----------- 

5.8- São empreendimentos de turismo no espaço rural os 

estabelecimentos que se destinam a prestar, em espaços rurais, 

serviços de alojamento a turistas, dispondo para o seu funcionamento 

de um adequado conjunto de instalações, estruturas, equipamentos e 

serviços complementares, tendo em vista a oferta de um produto 

turístico completo e diversificado no espaço rural. Os proprietários 

ou entidades exploradoras dos empreendimentos de turismo no espaço 

rural, bem como os seus representantes, podem ou não residir no 

empreendimento durante o respetivo período de funcionamento. -------- 

                                                           
1 — Para além dos casos referidos no n.º 4 do artigo anterior, nos 

espaços que integram esta classe e suas categorias só poderão ser 

autorizadas, como usos supletivos do uso dominante, as atividades, 

edificações, instalações e infraestruturas a seguir enumeradas: ----- 

a) Instalações diretamente adstritas às explorações agrícolas, 

pecuárias, silvo -pastoris ou florestais; --------------------------- 

c) Empreendimentos de turismo no espaço rural; ---------------------- 

d) As atividades correspondentes às situações especiais especificadas 

na secção IX deste capítulo, de acordo com as disposições que a 

integram. ---------------------------------------------------------- 

2 — As autorizações a que se refere o número anterior ficam ainda 

condicionadas aos seguintes requisitos: ---------------------------- 

a) O equilíbrio da paisagem não poderá ser perturbado pelas atividades, 

instalações ou edificações em causa, em razão da sua localização, 

volumetria ou aspeto exterior, nem pelas obras referentes à instalação 

das infraestruturas julgadas necessárias em cada caso pelo município, 

sendo encargo e da responsabilidade do interessado as medidas 

necessárias a garantir aquele objetivo; ----------------------------- 

b) Terão de estar garantidas a obtenção da água potável e energia 

elétrica, a eficaz eliminação de esgotos e acesso automóvel à 

construção, sem prejuízo para terceiros, mediante a apresentação das 

autorizações e licenças legalmente exigíveis e dos projetos técnicos 

necessários, sendo da responsabilidade e encargo do proprietário a 

realização das respetivas obras; ------------------------------------ 

c) Terão de ser cumpridos os condicionamentos e a tramitação legal 

aplicáveis a cada caso, quando o local destinado à edificação ou 

instalação se situar em área subordinada aos regimes da Reserva 

Agrícola Nacional, do aproveitamento hidroagrícola da veiga de Chaves 

ou da Reserva Ecológica Nacional, ou sujeita a qualquer outra servidão 

administrativa ----------------------------------------------------- 

ou restrição de utilidade pública. --------------------------------- 
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5.9- O empreendimento, cumpre o disposto nas alíneas c), d) e) e f) 

do artigo 3711, por remissão da alínea b), do n.º2, do artigo 38.º12, 

do Regulamento do PDM de Chaves. ------------------------------------ 

5.10- De acordo com o disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 38, 

do Plano Diretor Municipal, o índice de construção é nestes casos de 

0,15 m2/m2, aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno 

inserido na subcategoria 4.3.A – espaços agroflorestais comuns x 

índice de construção) = 425.754,00 m2 x 0,15 m2/m2 = 63.863,10 m2 

(máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza uma 

área bruta de construção de 3.255,30 m2 (área bruta de construção 

proposta), o que implica, um índice de construção de 0,08 m2/m2. ---- 

                                                           

11 Artigo 37º – Edifícios destinados a habitação --------------------

1 - Só poderão ser autorizadas novas edificações destinadas a habitação 

que se localizem em parcelas para as quais seja apresentada prova 

documental de que a área da parcela é de pelo menos 40 000 m2 ou 20 

000 m2, conforme se localize, respetivamente, dentro da área de 

proteção à zona urbana de Chaves delimitada na planta de ordenamento 

ou fora daquela área. ----------------------------------------------- 

2 - Verificada a condição expressa no número anterior e ainda os 

requisitos gerais estipulados no Nº 2 do artigo 35º, as edificações a 

autorizar deverão obedecer às seguintes regras: --------------------- 

a) O conjunto edificado poderá albergar uma só habitação unifamiliar;  

b) A área bruta de construção máxima admissível para o conjunto 

edificado é a que corresponde à aplicação do Ic = 0,05 m2/m2 à área da 

parcela; ----------------------------------------------------------- 

c) O conjunto edificado tem de garantir um afastamento mínimo de 200 

m a qualquer instalação agropecuária já existente, salvo se esta se 

situar dentro da própria parcela e estiver devidamente licenciada; --

d) As edificações novas implantar-se-ão a uma distância mínima de 10 

m de qualquer estrema de parcela; ----------------------------------- 

e) As edificações novas não poderão ultrapassar a altura de 7,5 m; -- 

f) A área total do solo impermeabilizado pelas edificações, anexos, 

pátios e outros recintos exteriores pavimentados não poderá exceder 

8% da área da parcela integrada nesta classe. ----------------------- 

3 - As condições estipuladas no Nº 1 não são exigíveis quando se trate 

de edificações para habitação promovidas por entidades públicas e que 

se destinem a responder às próprias necessidades de exploração ou 

salvaguarda dos recursos agroflorestais. ---------------------------- 

4 - Na recuperação ou reconversão de usos de edifícios preexistentes 

não se exige a verificação do disposto no Nº 1, mas terão de ser 

cumpridas as disposições constantes das alíneas a) e c) do Nº 2, sendo 

admissível em tais casos uma ampliação da área edificada até ao máximo 

de 20% da área de edificação preexistente. -------------------------- 
12 Empreendimentos de turismo no espaço rural ----------------------- 

1 — Consideram -se empreendimentos de turismo no espaço rural aqueles 

que a lei define como tal. ----------------------------------------- 

2 — Estes empreendimentos, com exceção dos parques de campismo e de 

caravanismo, terão de cumprir as seguintes exigências, cumulativamente 

com os requisitos gerais estipulados no n.º 2 do artigo 35.º: ------- 

a) (Revogada.) ------------------------------------------------------ 

b) O disposto nas alíneas b) a f) do n.º 2 do artigo anterior, com as 

ressalvas de que o valor do Ic mencionado na alínea b) será nestes 

casos de 0,15 m2/m2 e de que a percentagem referida na alínea f) será 

de 15 %; ----------------------------------------------------------- 
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5.11- O conjunto edificado, está implantado, de acordo com a planta 

de implantação apresentada e vistoria ao local, a uma distância de 10 

metros, de todas as estremas da parcela. ---------------------------- 

5.12- A área total de solo impermeabilizado pelas edificações, não 

excede 15% da área da parcela e a altura das edificações não excede 

os 7,5 metros. ------------------------------------------------------ 

5.13 - A proposta em presença dá cumprimento ao disposto no Decreto-

Lei n.º 163/06 de 8 de agosto, relativo a acessibilidade a pessoas com 

mobilidade condicionada, sendo certo, que está instruído com termo de 

responsabilidade do plano de acessibilidades, que de acordo com o n.º 

8 do artigo 20.º do RJUE. ------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

 7.1- De acordo com o n.º 4, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

874,09 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 

2.274,55 euros. -----------------------------------------------------

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 3.148,64 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 conjunto edificado se encontra, em razoável 

estado de conservação, e, em certa medida, integra-se no meio em que 

se insere. ---------------------------------------------------------- 

8.2- Constatando-se, que a parcela de terreno, a implantação do 

empreendimento e a área bruta de construção proposta, cumprem o 

disposto na alínea b), do n.º2, do artigo 38.º, do Regulamento do PDM 

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

8.3- Considerando, que se trata de uma ampliação de um empreendimento, 

em área situada fora do perímetro de construção e dos espaços 

industriais, servido das infraestruturas urbanísticas necessárias para 

servir o lote, as quais, se tornam necessárias para a legalização das 

alterações ao empreendimento, no estrito cumprimento do artigo 10.º e 

11.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. ------------------------------------ 

8.4- Considerando, face ao uso específico pretendido, empreendimento 

de turismo no espaço rural, com a classificação de “Hotel Rural”, o 

qual se enquadra no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7/03 e 

ulteriores alterações e que terá de cumprir as disposições da Portaria 

n.º 937/2008, de 20 de Agosto, a qual, estabelece os requisitos mínimos 

a observar pelos estabelecimentos de turismo no espaço rural, deverá 

o requerente, aquando da subsequente apresentação dos projetos de 

especialidades, comprovar/explanar que o empreendimento cumpre os 

requisitos específicos, vertidos no referido diploma legal, para a 

classificação pretendida - “Hotel Rural”. -------------------------- 

8.5- Considerando, de acordo com os elementos instrutórios do 

processo, que a obra a legalizar, não necessita de obras de correção 
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e /ou adaptação, para o fim em vista – “empreendimento de turismo no 

espaço rural”, estando, desta forma, em condições de ser utilizada, 

pelo que, o titulo a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --- 

8.6- Pese embora, se considere, que o conjunto edificado não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o fim em vista, fica o 

requerente vinculado a executar a correção/alteração do sentido de 

abertura de uma das portas, do salão de festas, do empreendimento e a 

apresentar fotografias elucidativas de ter levado a efeito a referida 

correção, aquando da apresentação do subsequente pedido de emissão de 

autorização de utilização e caso a câmara municipal, delibere 

favoravelmente o pedido de legalização, a que se refere o projeto em 

apreciação. -------------------------------------------------------- 

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 conjunto edificado e destinado a 

empreendimento de turismo no espaço rural, com a classificação de 

“Hotel Rural”; ----------------------------------------------------- 

c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação do, empreendimento de turismo no 

espaço rural, com a classificação de “Hotel Rural”, o interessado 

deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do 

Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, requerer, num 

prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará de autorização 

de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º- C, do 

mesmo preceito regulamentar; ---------------------------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- Conjunto edificado, com aumento de área de 672,38 m2 ----------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------- 

      
QUADRO III           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   
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REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 0,51 0,51   

        

  C - custo das obras existentes na via pública   1,30     

  A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   672,38 m2 

        

  

Ampliação de edifícios de habitação, comércio 

, serviços e armazéns      

   - n.º 4 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 874,09   € 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 
  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TíTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º18 Aumento de área bruta de construção, acresce por 

 m2 adicional 
672,38 m2 3,30€ 2.218,85€ 

Art. 76, 

n.º6 Vistoria 
 55,70 € 55,70€ 

  TOTAL      2.274,55€ 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………∑ 874,09 € + 2.274,55€ = 3.148,64 € 

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

Chaves, 11 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira. ---------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.06.14: -------------------------------------------------------- 

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 2021.06.15: --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.12. LEGALIZAÇÃO – OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – S. 

SEBASTIÃO Nº 13 – TORRE DE ERVEDEDO – ALMOR PAULA DA SILVA – PROCESSO 

Nº 304/21 – INFORMAÇÃO Nº 1123/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL 

FERREIRA, DATADA DE 2021.06.14. ------------------------------------- 

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 1310/21, referente ao processo n.º 

304/21, o Sr.º Almor Paula da Silva, apresenta elementos, relativos a 

um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, na legalização das obras de construção13 

de uma habitação unifamiliar, sito na rua de São Sebastião, n.º 13 – 

Torre de Ervededo, freguesia de Ervededo no concelho de Chaves. ---- 

                                                           
13 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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1.2- De acordo com a Certidão das Finanças apresentada, o prédio urbano 

tem a área total de 520,70 m2, está inscrito na matriz com o n.º 803, 

da freguesia de Ervededo. ------------------------------------------- 

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, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

       - Certidão das Finanças; ------------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal, com a indicação precisa do local onde se pretende 

executar a obra; ---------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ---------- 

- Levantamento fotográfico; ---------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------ 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e do projeto de arranjos 

exteriores, quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis;   ------------------------------------------------------ 

- Declarações dos técnicos, comprovativas de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ----------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/ficha de medição; -------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de isenção do plano de acessibilidades; - 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ---- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; ------------------------- 

- Planta de implantação, desenhada sobre levantamento topográfico, à 

escala de 1: 200; --------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Fatura da água; --------------------------------------------------- 

- Relatório de justificação da dispensa de apresentação do projeto de 

estabilidade e respetivo termo de responsabilidade; ----------------- 

 - Relatório de justificação da dispensa dos projetos das redes de 

infraestruturas prediais e respetivo termo de responsabilidade; ----- 

-Termo de responsabilidade/dispensa de apresentação do projeto de 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade/dispensa de apresentação do projeto 

térmico; ----------------------------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do autor do projeto de segurança contra 

incêndio e Ficha de Segurança Contra Incêndio; ----------------------              

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, de 16/12, alterado e 
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republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9/9, por se reportar à 

legalização das obras de construção de uma habitação unifamiliar. --- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 B, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. ---------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O projeto agora apresentado, propõe a legalização das obras de 

construção de uma habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área 

bruta de construção de 615,50m2. ------------------------------------ 

5.2 - Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2021-05-20, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”10/2021”, cujo teor foi dado a conhecer ao requerente, através da 

Informação/Proposta n.º 1008/SCOU/2021, sob a qual recaiu despacho 

superior datado de 2021-05-27. -------------------------------------- 

5.3-Da vistoria realizada resultou parecer, no sentido de haver 

necessidade de ser corrigido o projeto de legalização apresentado, de 

forma a ser retratado o existente no local, designadamente, pelo uso 

de alguns compartimentos e pela existência de uma marquise. O 

requerente apresentou sob requerimento n.º 1310/21, datado de 28 de 

maio de 2021, peças desenhadas, contemplando as correções sugeridas 

no “Auto de Vistoria n.º ”10/2021”. -------------------------------- 

5.5- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a 

manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o 

disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------- 

5.6- A edificação a legalizar com o presente projeto, ao contemplar 

uma altura de 7,50 metros, respeita a “moda da cércea”, pelo facto de 

se constatar, que é está a cércea, que apresenta maior extensão ao 

longo da frente urbana, em que o prédio se insere. ------------------ 

5.7- A edificação destina-se “habitação unifamiliar”, o que se 

enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem 

já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

   6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto, do autor 

do plano de acessibilidades e dos projetos de especialidades, cujos 

teores se mostram adequados. --------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ---------------------- 

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 200,18 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 

155,85 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 356,03 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I.  ---------------------------- 
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8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ----------- 

8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ------------------------------ 

8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, na construção 

de um edifício destinado “habitação unifamiliar”, compagina-se com os 

afastamentos existentes e a manter na envolvente imediata, os 

alinhamentos e recuos à via pública com a qual confronta e a moda da 

cércea. Neste sentido, pode -se concluir que projeto em causa respeita 

as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos no artigo 19.º 

da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 

de abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ------------------- 

8.3 - A edificação é servida por arruamento público, pavimentado a 

cubos de granito e possui ligação á rede pública de água, os esgotos 

são conduzidos a fossa séptica. -------------------------------------  

8.4- O uso pretendido para habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe 

que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e 

ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou 

mista. ------------------------------------------------------------- 

8.5- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 

construção, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. 

8.6- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção. -------- 

  8.7- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 

a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

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

8.7.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros; ------------------------------------------------------ 

8.7.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; --------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

procedimental: ----------------------------------------------------- 
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      a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

      b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

           c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido 

de legalização das obras de construção da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ---------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ----------------------------------------------------------  

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0     292,95   292,95 

Piso 1 322,55       322,55 

TOTAL 322,55 0,00 292,95 0,00 615,50 

Cércea – 7,50 ml ----------------------------------------------------                              

Volume – 1.815,70 m3 ---------------------------------------------------------------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------- 
QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   6   13,08 78,48 €/m 

 - Granito (calçada à portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou blocos 

de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE ESGOTOS   0   34,12   0,00 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

          

  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       100,09   €/m 

  m - frente do terreno que confronta com 

a via pública       8   

          

  Moradia unifamiliar         

   - alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 200,18   € 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       
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n.º 2 Para habitação unifamiliar, por fogo       

a)  Até 250 m2 0 77,90 € 0,00 € 

b)  De 251 m2 a 500 m2 0 89,05 € 0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
1 

100,25 

€ 
100,25 € 

Art. 76, N.6 Vistoria  55,60 € 55,60 € 

  TOTAL      155,85 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………………………..∑ 200,18 € + 155,85 € = 356,03 €  

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

Chaves, 14 de junho 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 

2021.06.14: -------------------------------------------------------- 

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 2021.06.15: --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.13. SOLICITA CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA – PORTELA – S. PEDRO 

DE AGOSTÉM – ADELINO MANUEL CARNEIRO GUEDES – PROCESSO Nº 229/21 – 

INFORMAÇÃO Nº 1120/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA CONCEIÇÃO REI, DATADA DE 

2021.06.14. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1-Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº 

689/21, de 18-03-2021, referente ao processo nº 229/21, o Srº Adelino 

Manuel Carneiro Guedes, solicitou a emissão de certidão de destaque 

de uma parcela de terreno com a área de 1 500,00 m2, a destacar do 

prédio rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de São Pedro 

de Agostém sob o artigo 183, do concelho de Chaves. ----------------- 

1.2-No seguimento do Saneamento e Apreciação Liminar do pedido, 

realizado por despacho superior, o qual recaiu sobre a Informação Nº 

638/SCOU/2021, o interessado apresenta os seguintes elementos: ------ 

-Memória Descritiva, de 17-05-2021. --------------------------------- 

-Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, do prédio 

rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de São Pedro de 

Agostém sob o artigo 183 e descrito na CRPC com o nº 3885/20210513. -  

-Levantamento Topográfico, à escala 1/500. -------------------------- 

-Planta de Síntese/Proposta, à escala 1/500. -----------------------  

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

Consultado o Arquivo Municipal, constata-se que não constam quaisquer 

antecedentes, relativamente ao pedido de certidão de destaque, 

solicitado sob o requerimento nº 689/21. ---------------------------- 

3-INSTRUÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

O pedido está instruído de acordo com o disposto no artigo 19º do 

Regulamento nº 732/2015, o qual procedeu à revisão do Regulamento 
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Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE)com a apresentação dos 

seguintes elementos: ----------------------------------------------- 

-Caderneta predial rústica, do prédio rústico inscrito na matriz 

predial da freguesia de São Pedro de Agostém sob o artigo 183. ------ 

-Fotografia aérea, à escala 1 / 2500. ------------------------------ 

-Extrato da planta de ordenamento, à escala 1/10 000 do Plano Diretor 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

-Levantamento topográfico georeferenciado à escala 1/500. ----------- 

-Declaração de Avelino Valério Moutinho, detentor do certificado de 

topografia emitido pelo Centro de Formação Profissional da Indústria 

da Construção civil e Obras Públicas do Norte, mencionando como autor 

do levantamento topográfico, a conformidade do mesmo com os elementos 

cadastrais presentes no local e fornecidos pelo requerente. -------- 

-Fotocópia do Diploma, emitido pelo Centro de Formação Profissional 

da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte e concedido 

a Avelino Valério Moutinho, pela frequência do curso de TOPOGRAFIA I 

e II, realizado de 16/10/89 a 20/07/90. ----------------------------- 

-Planta elaborada sobre levantamento topográfico, à escala 1/500, com 

indicação da parcela a destacar e da parcela sobrante (Desenho nº 02). 

-Memória Descritiva, referente à operação de destaque da parcela, 

designada com a letra “B”, do prédio mãe. -------------------------- 

-Elementos instrutórios apresentados sob o requerimento nº 1358/21. - 

4-ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

4.1-No Regime jurídico da Urbanização e da Edificação --------------- 

O pedido do interessado enquadra-se nos termos do disposto no nº 4 do 

artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores 

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

4.2-Nas Disposições do Plano Diretor Municipal ---------------------- 

De acordo com a Memória Descritiva de 17-05-2021, é proposto ser 

destacada a parcela designada com a letra “B”, do prédio rústico 

inscrito na matriz predial da freguesia de São Pedro de Agostém sob o 

artigo 183 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves 

com o nº 3885/20210513, a qual vai possuir a área de 1 500,00 m2, 

sendo 1 308,00 m2, inserida em espaço da classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis), Categoria 1.1 (Cidade de Chaves). ------------------- 

Segundo a planta de condicionantes nº 47 A, sobre o terreno não impende 

nenhuma servidão ou restrição de utilidade pública. ----------------- 

5-ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------------------------- 

5.1-De acordo com a Memória Descritiva, a parcela de terreno a destacar 

é a denominada com a letra “B”,  possui a área de 1500,00 m2 ( 1 308,00  

m2 inserida em espaço da classe 1-Espaços Urbanos e Urbanizáveis), 

Categoria 1.3 -Outros Aglomerados e 192,00 m2, em espaços da classe 4 

–Espaços Agrícolas e Florestal, Categoria 4.3 – Espaço Agro-Florestais  

e Sub-Categoroa 4.3.A-Espaços Agro-Florestais Comuns). -------------- 

5.2-É proposto que a parcela sobrante (mãe) possua também a área  1 

500,00 m2( 922,00  m2 inserida em espaço da classe 1-Espaços Urbanos 

e Urbanizáveis), Categoria 1.3 -Outros Aglomerados e 578,00 m2, em 

espaços da classe 4 –Espaços Agrícolas e Florestal, Categoria 4.3 – 

Espaços Agro-Florestais  e Sub-Categoria 4.3.A-Espaços Agro-Florestais 

Comuns). ----------------------------------------------------------- 

5.3-Para a parcela a destacar de 1 500,00 (Parcela B), estima-se a 

área de implantação de 772,80 m2 e área bruta de construção   de 

1046,40 m2. -------------------------------------------------------- 

Aplicando a capacidade construtiva à parcela, temos para 1308,00 m2 

(área da parcela a destacar) x 0,8 m2/m2 (índice de construção do 

local) = 1046,40 m2 (máxima área bruta de construção permitida) ≥ 

1046,40 m2 (área bruta de construção). ------------------------------ 
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A parcela a destacar, vai possuir as seguintes confrontações: ------ 

Norte – Álvaro Dias Barroso. -------------------------------------- 

Sul – Adelino Manuel Carneiro Guedes. ----------------------------- 

Nascente – Caminho Público. ---------------------------------------- 

Poente – Álvaro Dias Barroso. -------------------------------------- 

5.4-Mais se informa que, para a parcela sobrante, também designada com 

a letra “A” de 1 500,00, estima-se a área de implantação de 506,30 m2  

e  a área  bruta de construção   de  737,60 m2. --------------------- 

Aplicando a capacidade construtiva à parcela, temos para 922,00 m2 

(área da parcela a destacar) x 0,8 m2/m2 (índice de construção do 

local) = 737,60 m2 (máxima área bruta de construção permitida) ≥ 737,60 

m2 (área bruta de construção). --------------------------------------  

A parcela sobrante (mãe), passará a ter as seguintes confrontações:  

Norte  - Adelino Manuel Carneiro Guedes. ------------------------- 

Sul  -  João José dos Santos. ------------------------------------ 

Nascente – Caminho Público. -------------------------------------- 

Poente – Álvaro Dias Barroso. ------------------------------------ 

A parcela a destacar, possui as seguintes confrontações: ---------- 

5.5-Nestes termos, o pedido do interessado cumpre a condição expressa 

no nº 4 do artigo 6º do RJUE, sendo passível de merecer parecer 

favorável. --------------------------------------------------------- 

5.6-De acordo com o disposto no nº 9 do artigo 6º do RJUE, a certidão 

emitida pela câmara municipal, comprovativa da verificação dos 

requisitos do destaque constitui documento bastante para efeitos de 

registo predial da parcela destacada. ------------------------------- 

6-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÂO -------------- 

6.1-Consiiderando que, o pedido está instruído de acordo com o disposto 

no artigo 19º do Regulamento nº 732/2015, o qual procedeu à revisão 

do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE). ---- 

6.2-Considerando que, de acordo com o disposto no nº 4 do artigo 6º  

do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com a redação dada pela  Lei nº 

79/2017, de 18/8, adiante designado RJUE, os atos que tenham por efeito 

o destaque de uma única parcela de prédio com descrição predial que 

se situe em perímetro urbano estão isentos de licença, desde que as 

duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamento 

público.  ----------------------------------------------------------- 

7-PROPOSTAS DE DECISÃO ----------------------------------------------   

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

e no Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, tomo a 

liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

7.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que seja praticada deliberação conducente ao   

deferimento do pedido de emissão de certidão de destaque, solicitado 

sob os requerimentos nº 689/21 e nº 1358/21. ----------------------- 

7.2-Caso o Executivo delibere deferir o pedido supra referido, propõe-

se que o presente processo registado com o nº 229/21 seja encaminhado 

à Unidade Flexível de 3º Grau de Contratos e Expropriações, para a 

emissão da competente certidão de destaque. ------------------------ 

7.3-Dê-se a conhecer ao requerente, o teor da deliberação que recair 

sobre a presente informação técnica. -------------------------------- 

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

Chaves, 14 de junho de 2021 ----------------------------------------- 
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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 

2021.06.14: -------------------------------------------------------- 

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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.06.15: -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.14. LEGALIZAÇÃO – INSTALAÇÃO PECUÁRIA – VACARIA – MAÇOS – NOGUEIRA 

DA MONTANHA – DIOGO DA SILVA BARREIRA – PROCESSO Nº 722/15 – INFORMAÇÃO 

Nº 1119/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA CONCEIÇÃO REI, DATADA DE 2021.06.14.-- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com os nº 

668/21, de 17-03-2021, o interessado solicita a legalização de uma 

instalação pecuária - Vacaria, a legalizar no prédio rústico situado  

no lugar da Roferta inscrito na matriz predial da freguesia de Nogueira 

da Montanha sob o artigo 5211 e  descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves com o nº 83/19850821. ---------------------------- 

2-INSTRUÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

O processo está instruído com os seguintes elementos: --------------- 

-Certidão de teor do prédio rústico sito no lugar da Roferta inscrito 

na matriz predial da freguesia de Nogueira da Montanha sob o artigo 

5211 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o 

nº 83/19850821. ----------------------------------------------------- 

-Termos de responsabilidade da autora do projeto de arquitetura e da 

coordenadora, Arqtª Natália Carrico Ferreira, quanto ao cumprimento 

das normas legais e regulamentares aplicáveis, acompanhados pelo 

elemento a que se refere o nº 3 do artigo 10º do diploma legal acima 

referido e do seguro de responsabilidade civil. --------------------- 

-Declaração de Avelino Valério Moutinho, detentor do certificado de 

topografia emitido pelo Centro de Formação Profissional da Indústria 

da Construção Civil e Obras Públicas do Norte, mencionando como autor 

do levantamento topográfico, a conformidade do mesmo com os elementos 

cadastrais presentes no local e fornecidos pelo Diogo da Silva 

Barreira. ---------------------------------------------------------- 

-Fotocópia do Diploma, emitido pelo Centro de Formação Profissional 

da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte e concedido 

a Avelino Valério Moutinho, pela frequência do curso de TOPOGRAFIA I 

e II, realizado de 16/10/89 a 20/07/90. ---------------------------- 

-Memória Descritiva e Justificativa. -------------------------------- 

-Levantamento Topográfico, à escala 1/500. -------------------------- 

-Planta do Piso 0, à escala 1/200. ---------------------------------- 

-Alçados Posterior e Principal, à escala 1/100. --------------------- 

-Alçados Lateral Esquerdo e Lateral Direito, à escala 1/100. -------- 
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-Corte A-B. --------------------------------------------------------- 

-Planta de Localização, à escala 1/5000. ---------------------------- 

-Planta de Localização e Enquadramento, à escala 1/10 000. ---------- 

-Extratos das Plantas de Condicionantes e de Ordenamento, à escala 

1/10 000. ----------------------------------------------------------- 

-Ficha de Descrição da Edificação. ---------------------------------- 

-Ficha de Medição – Anexo IV do Regulamento Municipal da Urbanização 

e da Edificação. ---------------------------------------------------- 

-Declaração de conformidade digital, de acordo com o Anexo III, do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------- 

-Ficha com os elementos estatísticos. ------------------------------- 

-Termo de responsabilidade referente à Estabilidade do imóvel ------- 

-Projeto predial de Drenagem de Águas Residuais. -------------------- 

-Projeto predial de Abastecimento de Água. -------------------------- 

-Recibo, comprovativo, em como o imóvel se encontra alimentado de 

energia elétrica. --------------------------------------------------- 

-Ficha de Segurança Contra Incêndios. ------------------------------- 

-Contrato de Comodato, entre o 1º outorgante, na qualidade de único e 

legítimo proprietário do prédio rústico, suprareferido e o 2º 

outorgante, Diogo da Silva Barreira, no qual se refere que o primeiro 

outorgante consente que o segundo outorgante, utilize a prédio rústico 

situado no lugar da Roferta inscrito na matriz predial da freguesia 

de Nogueira da Montanha sob o artigo 5211 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Chaves com o nº 83/19850821. ------------------ 

-Procuração, realizada no Cartório Notarial sito na Praça do Brasil, 

Edifício Praça do Brasil, Loja nº 17, na cidade de Chaves, perante a  

Notária, Drª Maria Cristina dos Reis Santos, através da qual, Diogo 

da Silva Barreira, constitui sua procuradora, Maria de Fátima da Silva 

Nogueira Barreira,  com poderes para o representar, mencionados nas 

alíneas a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), mencionadas 

naquele elemento instrutório,   nomeadamente representá-lo na Câmara 

Municipal, onde poderá requerer água, vistorias, licenças, alvarás, 

apresentar projetos e levantar quaisquer documentos, efetuar 

pagamentos de coimas, requerer alteração, perdão ou anulação das 

mesmas, celebrar quaisquer contratos de prestação de serviços. ------ 

-Registo fotográfico do imóvel – 5 fotografias. --------------------- 

-Fotocópia da ATA de CONFERÊNCIA DECISÓRIA, realizada na Direção 

Regional de Agricultura e Pescas, do Norte, na rua da República, nº 

133, em Mirandela. -------------------------------------------------- 

-CD ---------------------------------------------------------------- 

3-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

Este processo administrativo registado com o nº 722/15, possui os 

seguintes antecedentes: --------------------------------------------- 

 3.1--Processo nº 136/89, referente à construção de Alpendre Agrícola, 

para recolha de alfaias agrícolas, com a área de 450,00 m2, o qual 

culminou com a emissão do Alvará de Licença Nº 268/89, de 30 de março 

de 1989, pelo prazo de 15 dias. ------------------------------------- 

3.2-Processo nº 575/89, referente à alteração à licença titulada pelo 

e Alvará de Licença Nº 268/89, com a área de 840,00 m2, o qual culminou 

com a emissão do Alvará de Licença Nº 1071/89, de 12 de dezembro de 

1989, destinada à recolha de ovelhas, emitida a 12 de dezembro de 

1989, pelo prazo de 1 dia. ------------------------------------------ 

4-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ---------------------------------------- 

4.1-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) -------- 

O pedido apresentado tem enquadramento legal no disposto no artigo 

102º-A, do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9/9, adiante designado RJUE. ------ 
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4.2-Nas Disposições do Plano Diretor Municipal ---------------------- 

4.2.1-O prédio rústico situado   no lugar da Roferta inscrito na matriz 

predial da freguesia de Nogueira da Montanha sob o artigo 5211 e  

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 

83/19850821, tem a área  de 840 m2. -------------------------------- 

4.2.2-De acordo com a planta de Ordenamento nº 47 B do Plano Diretor 

Municipal, o prédio rústico está inserido no espaço da classe 4 

(Espaços Agrícolas e Florestais), na categoria 4.2 (Espaços 

Agrícolas), Sub - Categoria 4.2-A (Espaços Agrícolas Defendidos (RAN). 

4.2.3-Consultadas as plantas de condicionantes do PDM, conclui-se que 

sobre o terreno, onde se encontra construído o imóvel, objeto de 

legalização, impende a restrição de utilidade pública. – Reserva 

Agrícola Nacional. -------------------------------------------------- 

4.2.4-O pedido tem enquadramento legal no artigo 73º C - Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas, do Regulamento nº 732/2015, 

o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação. ------------------------------------------------------ 

4.3-No Regime do Exercício da atividade Pecuária (NREAP, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 81/2013, de 14 de junho) ---------------------------- 

4.3.1-A entidade coordenadora competente no âmbito do NREAP14, e a  

Direção Regional de Agricultura e Pescas, pelo expresso no  artigo 8º   

no novo  Regime do Exercício da atividade Pecuária . ---------------- 

4.3.2-De acordo com a ATA de CONFERÊNCIA DECISÒRIA, elaborada a 18-

06-2019, na Direção Regional de Agricultura e Pescas, do Norte, a 

instalação pecuária é classificada da classe 2 – Vacaria, em regime 

extensivo, com 42 CN de acordo com o disposto no artigo 8º do Decreto-

Lei nº 81/2013, de 14/6 e Portaria nº 638/2009, de 9/6.  ------------ 

4.4-Nos Regulamentos Municipais    --------------------------------- 

4.4.1-O pedido tem enquadramento legal no artigo 73º C - Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas, do Regulamento nº 732/2015, 

o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação. ------------------------------------------------------  

4.4.2-De acordo com o disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 5º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, a Licença de Obras nº 1071/89 

é uma pré-existência, em virtude de titular o licenciamento de uma 

instalação pecuária, destinada ao abrigo de ovelhas, com a área bruta 

de construção de 840,00 m2. ----------------------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1-O requente pretende a legalização de obras de construção de um 

imóvel, destinado a uma instalação pecuária – Vacaria, as quais diferem 

das obras tituladas pelo   Alvará de Licença Nº 1071/89, no que 

concerne: ---------------------------------------------------------- 

-Ao uso previsto, de ovil, passa a vacaria. ------------------------ 

-Fecho de vãos nos alçados principal, posterior, lateral direito e  

lateral esquerdo. --------------------------------------------------- 

5.2-O pedido encontra-se instruído de acordo com o disposto no nº 15 

e nº 16 da Portaria nº 113/2015, de 22/4.  -------------------------- 

5.3-De acordo com o disposto no nº 6 do artigo 73º -C do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação, foi realizada uma vistoria 

                                                           
14 Novo Regime do exercício da atividade pecuária, nas explorações 

pecuárias, entrepostos e centros de agrupamento, garantindo o respeito 

pelas normas de bem-estar animal, a defesa higienosanitária dos 

efetivos, a salvaguarda da saúde, a segurança de pessoas e bens, a 

qualidade do ambiente e o ordenamento do território, num quadro de 

sustentabilidade e de responsabilidade social dos produtores 

pecuários. --------------------------------------------------------- 
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ao imóvel em 15-03-2018, da qual resultou o Auto de Vistoria Nº 

17/2018, que se anexa à presente informação técnica para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

5.4-Da vistoria realizada concluiu-se não haver necessidade de se 

realizarem obras de correção e/ou adaptação na vacaria. ------------ 

5.5- A instalação pecuária,  destinada a Vacaria, objeto de 

legalização, respeita a área bruta de construção  titulada pelo alvará 

de Licença Nº 1071/89  ( 60,00 x 14,00 = 840,00) e enquadra-se no 

regime extraordinário de regularização de atividades económicas, tendo 

obtido a decisão favorável condicionada tomada em conferência 

decisória, conforme Ata de Conferência decisória, lavrada a 18-06-

2019, na Divisão de Licenciamento da Direção Regional de agricultura 

e Pescas do Norte, constante no processo a  folhas nº 77 à nº 83,  

aplicando-se o disposto no artigo 70º-A,  do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal. -------------------------------------------------- 

6-RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------- 

O projeto de arquitetura, da autoria da  Arqtª Natália Carrico 

Ferreira,   encontra-se  acompanhado com  o respetivo  termo de 

responsabilidade  quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares em vigor, acompanhado do elemento a que se refere o nº 

3 do artigo 10º do RJUE e Seguro de Responsabilidade Civil, o a Apólice 

nº 0084 10 111051, emitida pela  Ageas Portugal – Companhia de Seguros, 

S.A. --------------------------------------------------------------- 

Os projetos de especialidades encontram-se acompanhados com os termos 

de responsabilidade  subscritos pelo seu autor, Engº Alexandre Gomes 

Araújo,  quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares em 

vigor, acompanhados do elemento a que se refere o nº 3 do artigo 10º 

do RJUE. ------------------------------------------------------------ 

7-TAXAS URBANÍSTICAS APLICÀVEIS À PRETENSÃO ------------------------- 

7.1- O presente pedido de legalização de instalação pecuária, 

destinada a Vacaria, está isento do pagamento das taxas de infra-

estruturas urbanísticas nos termos do disposto no item 3.4 do artigo 

19º do Regulamento de liquidação e cobrança de taxas devidas pela 

realização de operações urbanísticas, publicado em diário da 

república, 2ª Série – Nº 63 em 31-03-2010. -------------------------- 

7.2- As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento 

Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas pela realização 

desta operação urbanística, ascendem ao montante de € 202,57 (duzentos 

e dois euros e cinquenta e sete cêntimos), conforme descriminado no 

Quadro I que se anexa à presente informação técnica, a cobrar no ato 

da emissão do novo título de autorização de utilização. ------------- 

8-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÂO -------------- 

8.1-Considerando que o pedido se encontra instruído com os elementos 

mencionados no nº 15 e nº 16 da Portaria nº 113/2015, de 22/4; ------ 

8.2-Considerando que não há aumento de área bruta de construção, 

relativamente às obras de construção, tituladas pelo Alvará de Licença 

Nº 1071/89. -------------------------------------------------------- 

8.3-Considerando que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, às obras de construção, objeto do presente pedido de 

legalização; ------------------------------------------------------- 

8.4-Considerando que o pedido tem enquadramento legal no artigo 73º C 

- Procedimento de legalização de operações urbanísticas, do 

Regulamento nº 732/2015, o qual procedeu à Revisão do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

9-PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
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e no Regulamento Municipal da Urbanização e da edificação, tomo a 

liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

9.1-Agendamento desta assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação pelo Executivo  

consubstanciada na intenção de deferir o pedido de  legalização das 

obras de construção, formulado pelo requerimento  registado com o nº 

668/21, nos termos do disposto  no artigo 102º -A  do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014, 

de 9/9 e no artigo 73º - C do RMUE. --------------------------------- 

9.2-Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Camara Municipal 

delibere reconhecer que se encontram reunidos os requisitos legais que 

permitem a emissão de alvará de autorização de utilização do imóvel, 

nos termos do disposto no nº 11 do artigo 73º-C do RMUE. ----------- 

9.3-Caso a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de legalização 

das obras de alteração às tituladas pelo Alvará de Licença Nº 1071/89, 

o interessado deverá requerer a emissão do respetivo título, nos termos 

do disposto no nº 14 do artigo 73º-C no prazo de 30 dias, com os 

elementos previstos no nº 5 do mesmo dispositivo legal. ------------ 

9.4-Para efeito do disposto no Decreto-Lei nº 287/200315, de 12/11, o 

requerente deve no prazo de 60 dias à emissão do Alvará16 de Autorização 

de Utilização, fazer prova junto deste processo administrativo 

registado com o nº 315/17, de que procedeu à comunicação daquele título 

na Repartição dos Serviços de Finanças de Chaves. ------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS DEVIDAS PELA LEGALIZAÇÃO DO IMÓVEL ---------------- 

Cálculo das taxas administrativas     ------------------------------- 

QUADRO I    --------------------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo I  EDIFICAÇÂO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção I APRECIAÇÃO DE OPERAÇÔES DE CONSTRUÇÂO E AMPLIAÇÃO    

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO     
Secção IV EDIFICAÇÕES     
SubsecçãoIV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE  ADMISSÃO)     

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia (taxa 

geral)     

Nº 1 

Emissão de alvará de licença ou admissão de 

comunicação prévia (taxa geral) 1 66,95 

 

 

 

66,95 € 

Nº 14 

Alteração das fachadas do edifício licenciado com 

a abertura, ampliação, ou fechamento de vãos de 

janelas, portas, por m2, acresce ao valor referido 

em 1,  14,40 5,55 € 

 

 

 

79,92 € 

     

Artigo 76º Outras Vistorias    

Nº 6 

Pela realização de outras vistorias não 

especialmente previstas  55,70 

 

55,70 € 

  TOTAL      202,57 € 

TOTAL A LIQUIDAR ………………………………………………………………………………………………………………..202,57 €  

                                                           
15 Decreto-lei que procedeu à reforma da tributação do património, 

aprovando os novos Códigos do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) 

e do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT) 

e a alterações de diversa legislação tributária conexa com a mesma 

reforma. ----------------------------------------------------------- 
16 O qual incidirá sobre o imóvel construído no prédio rústico sito  

no lugar da Roferta inscrito na matriz predial da freguesia de Nogueira 

da Montanha sob o artigo 5211 e  descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves com o nº 83/19850821. ----------------------------- 
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À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 14 de junho 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 

2021.06.14: -------------------------------------------------------- 

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 2021.06.15: --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.15. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO – MURO DE SUPORTE/VEDAÇÃO – FONTE DO 

LEITE – LOTEAMENTO 8/96 – LOTE 18 – SANTA MARIA MAIOR – QFN – QUINTA 

DA FONTE NOVA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – PROCESSO Nº 713/16 

– INFORMAÇÃO Nº 254/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, 

DATADA DE 2021.05.27. ----------------------------------------------- 

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 15/04/2021, sob a Informação nº 

171/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de um muro de suporte/vedação, 

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 06/05/2021, 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. ---------------------  

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.  -------------------------------------------- 
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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, 27 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. -------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.06.04: -------------------------------------------------------- 

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 2021.06.07: --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.16. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA – 

CAROLINA NASCIMENTO BRAGANCÊS – LUGAR DE LAMARELHOS – SÃO VICENTE DA 

RAIA – PROCESSO Nº 611/18 – INFORMAÇÃO Nº 252/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ASSISTENTE 

TÉCNICA, SRª PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.05.26. ------------- 

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 

73/20, a requerente, apresentou os projetos de especialidade com vista 

ao licenciamento de uma operação urbanística de edificação 

consubstanciada na edificação de um armazém agrícola. ---------------  

O projeto de arquitetura foi aprovado conforme despacho exarado a 

14/02/2020. --------------------------------------------------------  

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 318/SCOU/2020, datada de 12/02/2020, com despacho do Vereador 

responsável, de 14/02/2020, foi a requerente notificada, em 

18/02/2020, 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 n.º 16 da Portaria n.º 113/15, de 

22 de abril. --------------------------------------------------------  

O decurso deste prazo, sem se requerer a emissão do respetivo alvará, 

tem como consequência a caducidade do processo. --------------------  

II – Fundamentação -------------------------------------------------  
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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 a requerente, ao abrigo e para os efeitos do disposto nos 

artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

conjugado com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do RJUE, da intenção 

de se declarar a caducidade de licenciamento do presente processo, com 

base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um prazo 

de 10 dias úteis, para, querendo, por escrito, se pronunciar sobre o 

presente sentido de decisão. ----------------------------------------  

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

Chaves, 26 de maio de 2021 ------------------------------------------   

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. -------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.05.26: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ------------------------------------------------ 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.06.08: --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

  

3.17. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LICENÇA DE LOTEAMENTO 22/87 – LUGAR DA 

COCANHA – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – ANA 

PAULA DOS REIS ROSÁRIO – PROCESSO Nº 951/20 – INFORMAÇÃO Nº 

1129/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 

2021.06.14. -------------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO --------------------------------------------------- 

A Sr.ª Ana Paula dos Reis Rosário Mota, através do requerimento nº 

2654/20 e o técnico Ar. César Gonçalves pelos requerimentos nº 835/21, 

nº 1002/21 e nº 1042/21, referente ao processo nº 951/20, na qualidade 

de proprietária, vem solicitar uma alteração à licença de operação de 

loteamento, incidindo sobre o lote nº 2, do loteamento com alvará nº 

22/87, localizado na rua da Cocanha, na freguesia de Santa Cruz 

Trindade/Sanjurge. ------------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES/ENQUADRAMENTO ------------------------------------ 

2.1. Consultado os antecedentes, constata-se que o pedido em questão 

está inserido no loteamento com alvará nº 22/87, em nome de Imobiliária 

Transmontana, Limitada, onde são constituídos 4 lotes. Nas respetivas 

peças desenhadas refere-se que os lotes se destinam a habitações 

unifamiliares isoladas, com r/c e andar, com afastamentos laterais de 

4,5 metros e a localização da serventia ao arruamento público a norte. 

Para o lote nº 2 é especificado a área de lote com 1.040,00 m2. ----- 

2.2. Em 1998, verificou-se o 1º aditamento ao alvará de loteamento nº 

22/87, constituindo mais um lote pela divisão do lote nº 1, passando 

o loteamento a compor 5 lotes e é ainda especificando as áreas de 

implantação e de construção de cada um dos 5 lotes. Para o lote nº 2 

especifica: -------------------------------------------------------- 

a) Área de lote – 1040,00 m2, ------------------------------------ 

b) Área de implantação - 120,00 m2; ------------------------------ 

c) Área de construção - 360,00 m2; ------------------------------- 

d) Número de pisos - 3 pisos, dos quais 2 acima da cota de soleira.  

2.3. Para o referido processo nº 951/20, no seguimento do requerimento 

inicial foi solicitado à requerente o aperfeiçoamento do seu pedido. 

Pelos requerimentos nº 835/21, nº 1002/21 e nº 1042/21, a requerente 

veio juntar elementos ao processo, completando com os elementos 

solicitados. ------------------------------------------------------- 

3. DESCRICÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------ 

3.1. Segundo o descrito nos documentos entregues, a alteração em 

questão consiste sucintamente: -------------------------------------- 

a) Na diminuição do número de pisos previstos; ------------------- 

b) No aumento da área de implantação; ---------------------------- 

c) Na manutenção da área bruta de construção prevista; -----------  

d) Previsão de área para anexo. ---------------------------------- 

3.2. As novas prescrições para o lote nº 2 serão as seguintes: ----- 

a) Área de lote – 1040,00 m2; ------------------------------------ 

b) Área de implantação – 338,00 m2; ------------------------------ 

c) Área de construção – 360,00 m2: ------------------------------- 

d) Número de fogos – 1; ------------------------------------------ 

e) Cércea – 4 ml; ------------------------------------------------ 

f) Número de pisos – 1 (1 acima da cota de soleira); ------------- 

g) Destino – habitação unifamiliar. ------------------------------ 

3.3. As especificações dos restantes lotes do alvará de loteamento 

são mantidas. No que respeita às infraestruturas, refere que não se 

prevê alterar. ----------------------------------------------------- 

4. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 

4.1. Não consta do pedido estudo que demonstre a conformidade com o 

regulamento geral do ruido, acompanhado de termo de responsabilidade 

do respetivo técnico, no entanto, considerando a alteração em apreço, 

a manutenção do uso existente - habitação unifamiliar, não haverá 

alteração face à situação atualmente existente pelo que não se 

justificará o referido relatório. ----------------------------------- 
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4.2. O requerente solicita alteração do limite do polígono de 

implantação da construção às estremas noroeste dos lotes e na 

diminuição no número de pisos. Apesar de não se ver incompatibilidades 

com a integração da envolvente, tendo em conta a diversidade de 

tipologias construtivas preconizadas no loteamento em que se insere e 

na envolvente, relembra-se que a futura edificação deverá respeitar 

as normas legais e regulamentares em vigor, nomeadamente o RGEU. ---- 

4.3. As licenças de construção emitidas para os lotes nº 3 e nº 4, do 

loteamento nº 22/87 incluíam anexos, no alinhamento do anexo agora 

previsto para o lote nº 2. -----------------------------------------  

4.4. Em termos de localização do acesso automóvel, mantem a previsão 

já estabelecida no alvará, de loteamento, tendo-se, no entanto, 

consultado informalmente a Divisão de Projetos e Mobilidade no sentido 

de aferir a localização da serventia menos inconveniente. ----------  

4.5. Considerando o anteriormente exposto, não se vê inconveniente 

nos parâmetros urbanísticos propostos, face ao que o Plano Diretor 

Municipal determina. ------------------------------------------------ 

4.6. Considerando que com a alteração em apreço não haverá aumento da 

área a lotear e da área de área de construção prevista, não haverá 

lugar a cedências de acordo com o artigo 21º do regulamento do PDM. 

4.7. Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27º, 

do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 e ulteriores alterações, a alteração 

à licença de operação de loteamento só é precedida de consulta pública, 

quando a mesma esteja prevista em regulamento municipal ou quando 

sejam ultrapassados os limites definidos no n.º 2, do artigo 22.º do 

referido diploma legal, o que não se verifica no caso em apreciação. 

4.8. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto acima 

referido, a alteração à licença de operação de loteamento não pode ser 

aprovada se ocorrer se ocorrer oposição escrita dos titulares da 

maioria da área dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, 

o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no 

prazo de 10 dias, para a morada constante das certidões do registo 

predial (CCRP) dos restantes lotes. -------------------------------- 

4.9. No entanto, verificando as CCRP entregue pelo requerimento nº 

835/21, constata-se que a morada de alguns dos proprietários dos 

restantes lotes está bastante incompleta o que torna difícil a sua 

notificação pessoal. ------------------------------------------------ 

4.10. Verifica-se ainda que, de acordo com o estatuído nos n.ºs 1 e 2 

do artigo 11.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação 

quando o número de lotes seja superior a 15 – o que não é o caso – a 

notificação será feita via edital a afixar no local onde se situa o 

loteamento, na Junta de Freguesia e no Edifício dos Paços do Concelho. 

4.11. No seguimento da informação técnica nº 811/SCOU/2021, com 

despacho superior de 5/5/2021, foi promovida a auscultação dos demais 

proprietários dos lotes do loteamento com alvará nº 22/87, pelo edital 

nº 80/2021, no prazo de 10 dias. ------------------------------------ 

4.12. Decorrido o prazo, e recebida certidão de afixação, não consta 

do processo oposição à alteração solicitada, pelo que, o pedido de 

alteração estará em condições de ser aprovado. ---------------------- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

5.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior que seja 

adotada a deliberação no sentido de deferir o pedido de alterações à 

licença, incidindo sobre o lote nº 2 do loteamento com alvará nº 22/87, 

solicitado nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16/12, na sua redação atual. ---------------------------------------- 

5.2. Caso seja superiormente aprovado, de acordo com o disposto no nº 

1, do artigo 76º, do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores alterações, 
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deve ser comunicado à requerente que dispõe do prazo de um ano para 

requerer formalmente a emissão do 2.º aditamento ao Alvará de 

Loteamento nº 22/87, sob pena de caducidade desta deliberação, 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 71.º do citado diploma legal, 

devendo para o efeito instruir o seu pedido com os elementos 

mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da Portaria n.º 216-E/2008 de 

03/03, designadamente: ---------------------------------------------- 

a) Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares) e em base digital; ----------------------------------- 

b) Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência; ----------------------------------------- 

c) Atualização das certidões da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas. 

5.3. Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão 

ser liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, 

do DL nº 555/99 de 16/12, na sua redação atual, as quais se encontram 

estabelecidas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de taxas devidas 

pela realização de operações urbanísticas. -------------------------- 

À consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 14 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Arquiteta Susana Gomes Fernandes. --------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.06.14: -------------------------------------------------------- 

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 2021.06.15: --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.18. PEDIDO DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO – CADUCIDADE – LUGAR DO LOMBO 

– VILAR DE NANTES – CARRICO E ALVES LDA – PROCESSO Nº 4/06 – INFORMAÇÃO 

Nº 168/SAAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SENHORA PAULA CRISTINA DIAS, 

DATADA DE 2021.04.05. ---------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Os requerentes solicitaram duas alterações ao alvará de Loteamento 

inicial titulado pelo Alvará n.º 16/88 em nome de Luísa Rocha Barros 

e Outros, sito no lugar do Lombo, freguesia de Vilar de Nantes. ----   

Foi emitido o 1º aditamento em 08 de novembro de 2007, retificado em 

29 de abril de 2008, e que deu origem à constituição de 14 lotes - 13 

destinados a habitações unifamiliares em banda contínua e 1 destinado 

a armazém. ---------------------------------------------------------  

Em 2010, os requerentes formularam novo pedido de alterações ao Alvará, 

no sentido de preverem a constituição de mais um lote destinado a 

comércio, passando de 14 para 15. Tal pretensão foi atendida 

favoravelmente pelos Serviços Técnicos, mas nunca foi requerida 
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emissão do título referente ao 2º aditamento ao Alvará de loteamento 

n.º 16/88. --------------------------------------------------------- 

Em abril de 2015 deu entrada um pedido de alteração ao Alvará de 

loteamento, passando a prever de novo 14 lotes e colocar um portão, 

com o objetivo de o mesmo ser de uso exclusivo dos moradores, tornando-

o um condomínio privado. Face ao pedido formulado, foram os requerentes 

informados que, no que dizia respeito à diminuição do número de lotes 

tal seria possível desde que formulasse novo pedido. ---------------  

Os requerentes formularam mais dois pedidos, ambos dentro do mesmo 

teor, no sentido de colocarem um portão, e todas as infraestruturas 

realizadas e cedências ao domínio público serem afetas ao domínio 

privado, através da liquidação das taxas devidas pela reversão das 

mesmas. Face aos pedidos formulados, foram os requerentes informados 

no sentido de se manterem os indeferimentos propostos. -------------  

Formularam novo pedido, através do requerimento n.º 1484/18 e em 

reunião de Câmara, realizada em 25/11/2019, sob a informação técnica 

nº 1841/SCOU/2019, o Executivo Municipal deliberou por unanimidade 

deferir o pedido licenciamento de alterações à licença do loteamento 

em causa, tendo sido os requerentes notificados, em 23/12/2019, e 

informados que deveriam formalizar o pedido de aditamento ao respetivo 

alvará, assim como da quantia para liquidar as respetivas taxas 

administrativas, devidas pela realização de operações urbanísticas 

para o concelho de Chaves. ----------------------------------------- 

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para o requerente liquidar 

as respetivas taxas administrativas, não o fez até à presente data. O 

decurso deste prazo, tem como consequência a caducidade do pedido. -  

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas a) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da Urbanização 

e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro e demais alterações, caduca 

se no prazo de um ano a contar da notificação do ato de licenciamento, 

não for requerida a emissão do respetivo alvará, 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. --------------------------------------------- 

Encontram-se reunidas, na presente data, as condições impostas por lei 

para ser declarada a caducidade do pedido de alterações ao alvará de 

Loteamento. ----------------------------------------------------- III 

– Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

Esgotados que estão todos os prazos e face ao exposto, propõe-se o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, com 

vista a ser declarada a caducidade do pedido de alterações ao alvará 

de Loteamento n.º 16/88, 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 pedido, com 
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base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um prazo 

de 10 dias úteis, para, querendo, por escrito, se pronunciar. ------À 

consideração superior --------------------------------------------

Chaves, 5 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. -------------------------

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.04.05: --------------------------------------------------------

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 2021.06.21. -------------------------------- 

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

 

 

3.19. CADUCIDADE DE PROCESSO RELATIVO À RECONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR – BAIRRO DA CONCÓRDIA – SANTO ANTÓNIO DE MONFORTE – ANICETO 

DA CRUZ ARAÚJO – PROCESSO Nº 356/14 – INFORMAÇÃO Nº 275/SAA/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

ASSISTENTE TÉCNICA, SENHORA PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.06.15.  

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 

82/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento das obras  de  reconstrução  

de  imóvel,  de  dois  pisos  preexistente, 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 01/04/2021, 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 
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ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal.  -------------------------------------------- 

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

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

Salvo melhor opinião e tendo em conta que foram executadas obras sem 

controlo prévio por parte da Administração, da Participação n.º 

69/2017, processo n.º 136/FIS/2017, pelo Sector de Fiscalização 

Administrativa Municipal, sugiro que todo o processo seja encaminhado 

para a Divisão de Administração Geral, para encetarem os procedimentos 

entendidos por convenientes. ----------------------------------------  

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

Chaves, 15 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.06.15: -------------------------------------------------------- 

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 2021.06.17: --------------------------------- 

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

 

 

3.20. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – RAIO 

X – UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES – JOAQUIM BORGES 

PEREIRA CÉSAR – PROCESSO Nº 345/21 – INFORMAÇÃO Nº 1086/SCOU/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA 

ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.06.08. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 1037/21, referente ao processo n.º 

345/21, o Sr.º Joaquim Borges Pereira César, em representação, da Sr.ª 

Maria Luísa de Jesus Mendes Neto Brito da Luz, Sr.ª Maria Gabriela de 

Jesus Mendes Neto, Sr.º António Manuel da Cruz Serra e Sr.º António 

Manuel Fernandes, na qualidade de proprietários de prédios, solicita, 

que uma área (vários prédios) “identificada em planta anexa, seja 

declarada de Interesse Municipal, para que possa a autarquia, dessa 

forma, passar a dispor de instrumentos legais que lhe permitam poder 

licenciar…”, sito, no Raio X, União das freguesias da Madalena e 

Samaiões no concelho de Chaves. ------------------------------------- 
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2-LOCALIZAÇÃO 

 
3- ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER 

3.1- O requerente pretende, que seja declarado de Interesse Municipal, 

várias parcelas de terreno, identificadas em planta anexa ao pedido, 

para “instalar uma simples loja…”. ---------------------------------- 

3.2- Da leitura do Regulamento do Plano Diretor Municipal, considera-

se, que não há enquadramento do pedido apresentado acoberto do 

requerimento n.º 1037/21, na referida norma legal. Esta constatação, 

diga - se é referida pelo requerente, no requerimento que instruiu o 

processo em apreciação. --------------------------------------------- 

4- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

4.1- Atenta aos fundamentos de facto e de direito enunciados no 

anterior ponto 3.2 e de acordo com alínea b), do n.º 2, do Artigo 

11.º, do DL555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 

136/2014, 09/09, sou a propor, que superiormente seja adotada decisão 

de rejeição liminar do pedido, uma vez que, da análise dos elementos 

instrutórios, resulta que o mesmo é manifestamente contrário as normas 

legais e regulamentares. -------------------------------------------- 

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

Chaves, 08 de junho 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 

2021.06.17: -------------------------------------------------------- 

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. À Consideração superior. --------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.06.21: --------------------------------- 

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

 

 

 
Localização da 
pretensão. 
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3.21. EDIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – CADUCIDADE DE PROCESSO – 

LOTEAMENTO 1/95 – LOTE Nº 7 – SANTA CRUZ/TRINDADE – ANA EDUARDA DA 

CUNHA CORREIA – PROCESSO Nº 343/02 – INFORMAÇÃO Nº 266/SAA/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

ASSISTENTE TÉCNICA, SENHORA PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.06.08. 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

2640/20, a Sr.ª Ana Eduarda da Cunha Correia, na qualidade de 

proprietária, solicitou aprovação  de  uma  operação  urbanística  de 

edificação, consubstanciada, na legalização das obras de construção 

de um “alpendre” contiguo ao  alçado  posterior  de  uma  habitação  

unifamiliar,  licenciada  ao  abrigo  do  alvará de  obras  de 

construção  n.º  102/03,  sito,  no  lote  7,  do  loteamento  titulado  

pelo  Alvará  n.º  1/95, na  União  das freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge. -------------------------------------------  

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

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, tal pedido mereceu 

parecer desfavorável, por deliberação tomada em reunião ordinária do 

Executivo Municipal, realizada em 15/04/2021, que recaiu sobre a 

informação n.º 540/SCOU/2021, datada de 25/03/2021. -----------------  

A interessada foi notificada, por escrito, em 04/05/2021, para vir a 

processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável da 

decisão constante na informação técnica acima identificada. Para o 

efeito, foi-lhe concedido o prazo de 10 dias, ao abrigo dos artigos 

121.º e 122.º, do Código do Procedimento Administrativo - Decreto-Lei 

n.º 4/2015, sob pena de indeferimento do pedido em análise. ---------   

Decorrido o prazo concedido, nada foi acrescentado ao processo que 

pudesse alterar tal proposta de decisão. ----------------------------   

III– Da Proposta em sentido estrito ---------------------------------   

Considerando que o prazo concedido já foi ultrapassado e que a 

interessada não veio a processo, dizer o que se lhe oferecer sobre o 

sentido provável da decisão constante na informação técnica acima 

identificada, nem foram apresentados quaisquer elementos, sou a propor 

superiormente o agendamento deste assunto para uma próxima reunião de 

Câmara, com vista a tornar definitivo o sentido do indeferimento do 

pedido, por não  se  encontrarem  preenchidos  os  requisitos  legais  

que  permitem  a  emissão  do  respetivo alvará de licença especial 

de legalização, nos termos dos artigos 126.º e 127.º, do Decreto-Lei 

n.º 4/2015, de 7 de janeiro. ----------------------------------------  

Tendo em consideração que foram executadas obras sem controlo prévio 

por parte da Administração, em desrespeito ao projeto de 

licenciamento, titulado pelo alvará de obras de construção n.º 102/03, 

deverá o processo ser encaminhado para a Divisão de Administração 

Geral, para encetarem os procedimentos entendidos por convenientes. -  

Notificar a requerente. --------------------------------------------- 

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

Chaves, 8 de junho de 2021 ------------------------------------------   

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. -------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.06.17: -------------------------------------------------------- 

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 infra. ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.06.17: --------------------------------- 

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

 

 

3.22. CADUCIDADE DO PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE 

EDIFÍCIO PARA ARMAZÉM COMERCIAL – S. BENTO – MADALENA – ERNESTO PEREIRA 

MACHADO – PROCESSO Nº 606/95 – INFORMAÇÃO Nº 233/SAA/2021 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE 

TÉCNICA, SENHORA PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.05.28. --------- 

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 

96/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do pedido de legalização das obras de ampliação de um 

edifício (licença inicial n.º 335/98, n.º 392/88, n.º 364/97, n.º 

470/98 e n.º 309/07) destinado a armazém comercial, 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 07/04/2021, 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. ---------------------  

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

1. 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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2. Notificar o interessado do teor da presente informação e 

respetiva deliberação camarária que recair sobre a mesma. -----------  

3. Tendo em consideração que foram executadas obras sem controlo 

prévio por parte da Administração, em desrespeito ao projeto de 

licenciamento, deverá o processo ser encaminhado para a Divisão de 

Administração Geral, para encetarem os procedimentos entendidos por 

convenientes. ------------------------------------------------------   

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

Chaves, 28 de maio de 2021 -----------------------------------------  

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. -------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.06.16: -------------------------------------------------------- 

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 2021.06.21: --------------------------------- 

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

 

 

3.23. CADUCIDADE DE ALVARÁS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO – LOTEAMENTO DE 

SÃO BERNARDINO – ALTO DA FORCA, SANTA MARIA MAIOR – CHAVES – TEMPO 

PRIMÁRIO, UNIPESSOAL LDA – PROCESSO Nº 770/16 – INFORMAÇÃO Nº 

280/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SENHORA PAULA CRISTINA DIAS, 

DATADA DE 2021.06.21. -----------------------------------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – Enquadramento --------------------------------------------------- 

Em reunião de Câmara, realizada em 15/11/2018, sob a Informação nº 

277/SAA/2018, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade dos processos de licenciamento, que deram origem à licença 

de obras de construção n.º 700/92, emitida a favor de E. Reis 

Imobiliária S.A., em 28/09/1992; e da licença de obras de construção 

n.º 701/92, emitida a favor de E. Reis Imobiliária S.A., em 28/09/1992, 

no lote n.º 1, Bloco A e B, no Loteamento São Bernardino III, Alvará 

de Loteamento n.º 4/91, Alto da Forca, freguesia de Santa Maria Maior, 

com a fundamentação expressa nos termos do disposto na alínea d) do 

n.º 3, do artigo 71.º, do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro. ---------------------------------------------------------- 

Em 20/07/2020 foi emitido alvará de autorização de utilização n.º 

95/20, em nome da firma Tempo Primário, Unipessoal Lda., para as mesmas 

operações urbanísticas, processo n.º 770/16. ------------------------ 

2 – Fundamentação ---------------------------------------------------  

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a d) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou 

sua prorrogação, contado a partir da data de emissão do título ou do 
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pagamento das taxas, nos termos da alínea c) e d) do n.º 3 do artigo 

71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE).  

Nos casos individuais e concretos ora em apreciação, a validade da 

licença de construção já teve o seu termo, conforme decorre, 

inequivocamente, da informação produzida pelo Setor de Fiscalização 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

Nesta conformidade, e nos casos concretos, a eventual causa de 

caducidade da licença, com fundamento na alínea c) e d), do n.º 3, do 

art.º 71.º, do RJUE, tem de ser declarada pela Câmara Municipal, após 

audiência prévia dos interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, 

da mesma disposição legal. ------------------------------------------  

3 – Da Proposta em sentido estrito ----------------------------------  

Assim, propõe-se que os processos sejam submetidos a deliberação de 

Câmara Municipal, com vista a se tornar agora definitivo o sentido de 

decisão, consubstanciada na declaração da caducidade da licença de 

obras de construção n.º 700/92, emitida a favor de E. Reis Imobiliária 

S.A., em 28/09/1992; e da licença de obras de construção n.º 701/92, 

emitida a favor de E. Reis Imobiliária S.A., em 28/09/1992, emitidos 

por este Município, cuja validade para conclusão das obras terminou, 

nos termos alínea c) e d), do n.º 3, do art.º 71.º, do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados. ------------------------------------------------------ 

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

Chaves, 21 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. -------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.06.21: -------------------------------------------------------- 

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. À Consideração superior. ---------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.06.21: --------------------------------- 

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

 

 

3.24. LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA A SERVIÇOS “SALÃO 

COMUNITÁRIO” – PROJETO DE ESPECIALIDADES – LUGAR DA CAPELA – ASSUREIRAS 

– ÁGUAS FRIAS – PROCESSO Nº 270/21 – INFORMAÇÃO Nº 1154/SCOU/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA 

ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.06.17. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1- Através dos requerimentos n.º 836/21, 837/21 e 1402/21, referente 

ao processo n.º 270/21, a Fabrica da Igreja da Freguesia de águas 

Frias, na qualidade de proprietário, solicita, pedido de 

licenciamento, com vista à aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, em obras de construção17, de um edifício 

                                                           
17 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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destinado a serviços – “Salão Comunitário”, sito, no lugar da Capela 

- Assureiras, freguesia de Águas Frias no concelho de Chaves. ------ 

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

rústico tem a área total de 5.050,00 m2, está inscrito na matriz com 

o n.º 4078 ARV, da freguesia de Águas Frias. ------------------------ 

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

2.1- Processo n.º 500/20, relativo a pedido de interesse público para 

obras de construção de um edifício destinado a serviços – “Salão 

Comunitário”. O pedido foi deferido por deliberação de câmara, datada 

de 3 de agosto de 2020. --------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.o 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de abril e artigo 13.º do RMUE, designadamente: ------------------ 

- Caderneta Predial Rústica; ----------------------------------------   

-Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano Diretor 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000; --------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:10.000; ------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Levantamento fotográfico; ----------------------------------------- 

- 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 de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital;    ------------------------------------------------- 

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ----------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico; ----------------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Planta de implantação; -------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo5as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- Pormenores construtivos; ------------------------------------------ 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade; --- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Declaração de isenção do projeto térmico; ------------------------- 

- ITED; ------------------------------------------------------------- 

- Declaração de isenção do projeto de instalação de gás; ------------ 

- 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 

na alínea c), do n.º 2, artigo 4.º, do Dec.- Lei 555/99, de 16 de 

dezembro alterado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, por 
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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 ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 B, o prédio rústico, está inserido em espaço de classe 4, 

espaços agrícolas e florestais, categoria 4.3 - espaços agroflorestais 

e na subcategoria 4.3.A – espaços Agroflorestais comuns. ------------ 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1 - O requerente pretende a construção de um imóvel destinado a 

serviços, designadamente, “Salão Comunitário”. A operação urbanística, 

preconiza uma área bruta de construção de 63,00 m2, que se projetam ao 

nível do r/chão. ---------------------------------------------------- 

5.2- De acordo com a planta de implantação apresentada, o imóvel, está 

implantado na categoria 4.3 – espaços agroflorestais e na subcategoria 

4.3. A – espaços agroflorestais comuns. ----------------------------- 

5.3-Face ao uso pretendido, destinado a “serviços”, há a referir que, 

se enquadra no disposto no n.º 1, do artigo 54.º18 do Plano Diretor 

Municipal, onde dispõe que é possível a localização de instalações 

destinadas a serviços em espaço agroflorestal comum. ---------------- 

5.4- De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 58.º19, do Plano 

Diretor Municipal, o índice de construção é nestes casos de 0.25 m2/m2, 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de 

construção) = 5.050,00 m2 x 0.25 m2/m2 = 1.262,50 m2 (máxima área bruta 

de construção permitida) > 63,00 m2 (área bruta de construção 

proposta). --------------------------------------------------------- 

5.5- O projeto apresentado, está de acordo com o disposto no n.º 1, 

do artigo 58.º, do P.D.M., onde dispõe que, as componentes edificadas 

referentes a comércio e serviços, cumprirão, com as devidas 

adaptações, as regras de edificabilidade estabelecidas no artigo 28.º, 

ou seja: ------------------------------------------------------------ 

    5.5.1- A parcela confronta numa extensão mínima de 20 metros com o 

caminho que delimita o espaço; -------------------------------------- 

5.5.2- Tem uma forma em planta que permite a inscrição de um retângulo 

com as dimensões de 20 m x 30 m, com o seu lado maior sobreposto á 

berma da referida via; ---------------------------------------------- 

5.5.3- Tem como alinhamento da fachada virada á via com que confronta 

a parcela o afastamento estabelecido para o local, o qual é inferior 

a 30 m, mas que poderá ser uma das adaptações referidas no artigo 28, 

pelo facto de, não se tratar de um espaço industrial e devido ao 

alinhamento do edifício contíguo existente e licenciado; ------------ 

5.5.4 - Tem um afastamento mínimo de 5 metros às extremas da parcela, 

exceto na que existe um talude, ------------------------------------ 

                                                           
18 Artigo 54º – Instalações para comércio ou serviços --------------- 

1 - É admissível a localização de instalações destinadas 

exclusivamente a atividades comerciais ou de serviços fora dos espaços 

pertencentes à classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis, desde que 

se situem em espaços industriais ou em espaços agro -florestais 

comuns.------------------------------------------------------------- 
19 Artigo 58º – Edificabilidade ------------------------------------- 

1 - As componentes edificadas referentes a armazéns de combustíveis 

ou de materiais explosivos ou perigosos, a instalações industriais, a 

armazéns e afins ou a instalações comerciais ou de serviços cumprirão, 

com as devidas adaptações, as regras de edificabilidade estabelecidas 

no artigo 28º relativas à instalação avulsa de unidades industriais, 

salvo no que diz respeito ao Ic, que passa a adotar o valor de 0,25 

m2/m2. -------------------------------------------------------------- 
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5.6- Face as dimensões da parcela de terreno, o projeto cumpre o 

especificado na alínea d), do n.º 3, do art.1220, do Plano Diretor 

Municipal, ou seja, o mínimo de 2 lugares de estacionamento no interior 

do lote. ------------------------------------------------------------ 

5.7- Por outro lado a proposta em presença dá cumprimento ao disposto 

no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de agosto, relativo a acessibilidade 

a pessoas com mobilidade condicionada, sendo certo, que está instruído 

com termo de responsabilidade do plano de acessibilidades, de acordo 

com o previsto no n.º 8, do artigo 20.º, do RJUE. ------------------- 

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 do autor 

do plano de acessibilidades, cujos teores se mostram adequados; ----- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----- 

7.1- De acordo com a alínea c), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 540,25 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 

324,55 euros. ------------------------------------------------------ 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 864,80 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------  

7.4- A Fabrica da Igreja da Freguesia de Águas Frias, solicita, isenção 

do pagamento das taxas de infraestruturas e administrativas associadas 

à operação urbanística em apreciação. ------------------------------- 

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

Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações 

Urbanísticas, em vigor no Concelho de Chaves, prevê a isenção da 

liquidação de taxas de infraestruturas urbanísticas relativamente a 

todas as obras de edificação ou loteamentos promovidos por pessoas 

coletivas de direito público ou de utilidade pública, cooperativas, 

associações religiosas, culturais, desportivas, recreativas ou 

profissionais de direito privado sem fins lucrativos, desde que as 

mesmas se destinem à realização dos correspondentes fins estatutários; 

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

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

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

                                                           
20 Artigo 12º – Áreas para estacionamento de veículos --------------- 

3 - Sem prejuízo de regras mais exigentes que sejam impostas por 

legislação de carácter geral ou do que o regulamento, planos ou 

projetos mencionados no número anterior venham a instituir, terão de 

garantir-se cumulativamente os seguintes mínimos de lugares de 

estacionamento: ---------------------------------------------------- 

a) Um lugar por cada fogo; ------------------------------------------ 

b) Um lugar por cada 200 m2 de área bruta de construção em moradias 

unifamiliares; ----------------------------------------------------- 

c) Um lugar por cada 120 m2 de área bruta de construção destinada a 

habitação coletiva; ------------------------------------------------- 

d) Um lugar por cada 50 m2 de área bruta de construção destinada a 

comércio ou serviços; ----------------------------------------------- 

e) Um lugar por cada 100 m2 de área bruta de construção destinada a 

indústrias ou armazéns; --------------------------------------------- 
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sessão ordinária realizada no dia 30 de Junho de 2010, tomou 

deliberação no sentido de isentar do pagamento de taxas 

administrativas devidas pelas operações urbanísticas promovidas pelas 

pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública, 

instituições de solidariedade social, cooperativas, associações 

religiosas, culturais, desportivas, recreativas ou profissionais de 

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

7.6.1- Tais operações se destinem à realização dos correspondentes 

fins estatutários e o pedido de isenção seja formalizado pela entidade 

interessada à Câmara Municipal, mediante requerimento devidamente 

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

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

Municipal, na sequência de requerimento devidamente fundamentado e 

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

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

acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

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

7.7- A Fabrica da Igreja da Freguesia de Águas Frias, é uma pessoa 

jurídica canónica, sem fins lucrativos, sob a forma de associação, tem 

a sua sede na freguesia de Águas Frias, não tendo, nesta justa medida, 

quaisquer fins lucrativos. ------------------------------------------  

7.8- O requerimento encontra-se instruído com os documentos 

comprovativos da natureza jurídica da associação, bem como da sua 

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

7.9- Nos termos dos Estatutos da Fábrica da Igreja da Freguesia de 

Águas Frias, a mesma tem por objetivo, apoio social. --------------- 

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

edifício de serviços, designadamente, para “Salão Comunitário”, 

enquadra-se no escopo social da Fábrica da Igreja da Freguesia de 

Águas Frias. -------------------------------------------------------- 

7.11- A situação contributiva da Fábrica da Igreja da Freguesia de 

Águas Frias, encontra-se devidamente regularizada, conforme comprova 

a certidão emitida pelos serviços de finanças de Chaves. ------------ 

7.12- Nestes termos, julgo, salvo melhor opinião, que a Fabrica da 

Igreja da Freguesia de Águas Frias, reúne todos os requisitos para que 

lhe sejam concedidas as isenções requeridas. ----------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ----------- 

8.1-Considerando que o imóvel a construir se destina a “serviços”, 

pelo que o uso, cumpre o disposto no n.º 1, do artigo 54.º, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal. ----------------------------- 

8.2- Considerando que a parcela de terreno, a implantação do imóvel e 

a área bruta de construção proposta, cumprem o disposto no n.º 1 do 

artigo 58.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal. -------------- 

8.3- Considerando que o projeto apresentado, está de acordo com o 

disposto no n.º 1 do artigo 58.º do P.D.M., onde dispõe que, as 

componentes edificadas referentes a instalações de comércio e/ou 

serviços cumprirão, com as devidas adaptações, as regras de 

edificabilidade estabelecidas no artigo art.º 2821, sem prejuízo do 

                                                           
21 Artigo 28º – Instalação avulsa de unidades industriais ----------- 

Na ausência de plano de pormenor ou operação de loteamento plenamente 

eficaz, a instalação avulsa de unidades industriais em parcelas 

localizadas em espaços desta classe só poderá realizar-se desde que 

se cumpram os requisitos expressos nos números seguintes: ---------- 

1) As parcelas destinadas à referida instalação, na área que estiver 

integrada em espaço industrial, terão de: --------------------------- 
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cumprimento dos condicionamentos legalmente estipulados para cada 

atividade comercial e de serviços concreta. ------------------------- 

8.4- Considerando que a edificação é servida por arruamento público, 

pavimentado com betuminoso, com ligação á rede pública de água e as 

águas residuais são conduzidas á uma fossa séptica. ----------------- 

8.5- Considerando, que a operação urbanística apresentada se enquadra 

na evolvente em que se insere, pelo facto de se situar em meio rural, 

onde existem exclusivamente esta tipologia de construções. ---------- 

8.6- Considerando que o projeto apresentado, dá cumprimento, ao 

disposto no Decreto-Lei 163/06 de 8 de agosto, relativo a 

acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, sendo certo que, 

está instruído com termo de responsabilidade do plano de 

acessibilidades, de acordo com o n.º 8 do art.º 20 do RJUE, o que 

exclui a sua apreciação prévia. ------------------------------------ 

8.7- Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 

Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio rústico, 

artigo 4078 ARV o requerente ficará vinculado, a apresentar a Certidão 

atrás referida. ---------------------------------------------------- 

8.8- Considerando, que o requerente apresenta os projetos de 

especialidades, com exceção, da Ficha de Segurança Contra Incêndio, 

caso a câmara municipal, delibere deferir o pedido de licenciamento 

das obras de construção do “Salão Comunitário”, dispõe do prazo de 1 

                                                           
a) Confrontar, numa extensão mínima de 20 m, com estrada ou arruamento 

que delimite o espaço industrial em questão; ----------------------- 

b) Possuir uma forma em planta que permita a inscrição de um retângulo 

com as dimensões de 20 m x 30 m, com o seu lado menor sobreposto à 

berma da referida via; ---------------------------------------------- 

2) A implantação e a volumetria das edificações terão cumulativamente 

de: ---------------------------------------------------------------- 

a) Assegurar que no interior da parcela em que se localizam venham a 

existir 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; --------- 

b) Adotar como alinhamento da fachada virada à via com que confronta 

com a parcela o afastamento estabelecido para o local de acordo com 

as disposições legais ou regulamentares em vigor, o qual não poderá 

ser inferior a 30 m; ------------------------------------------------ 

c) Manter um afastamento mínimo de 5 m às estremas da parcela e, em 

simultâneo, um afastamento mínimo de 30 m às linhas limite do espaço 

industrial estabelecidas na planta de ordenamento; ------------------ 

d) Não ultrapassar os seguintes índices urbanísticos, aplicados à área 

de parcela integrada no espaço industrial: -------------------------- 

Ic = 0,8 m2/m2; ----------------------------------------------------- 

Área de implantação – 70%; ------------------------------------------ 

3) Quando a parcela destinada à instalação confrontar com estrada 

nacional ou municipal, exigir-se-á que: ----------------------------- 

a) A área compreendida entre as edificações e a plataforma da estrada 

contenha espaços de aparcamento pavimentado com dimensão adequada às 

necessidades geradas pelas atividades a instalar, sendo o espaço 

sobrante, se existir, devidamente tratado; -------------------------- 

b) Ao longo da estrada e junto à sua berma seja instalado um separador 

não transponível pelo tráfego automóvel, estabelecendo um máximo de 

duas ligações entre a mesma estrada e a área de estacionamento, 

obrigatoriamente localizados nos pontos extremos da linha de 

confrontação da parcela com a plataforma da estrada; ---------------- 
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ano, a contar da data da notificação do ato de licenciamento, para 

requerer a emissão do respetivo alvará, de acordo com o n.º1, do artigo 

76.º, do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações e 

apresentar o elemento atrás reportado. ----------------------------- 

8.9- Findo o prazo referido no parágrafo anterior, pode o presidente 

da câmara municipal, conceder prorrogação, por mais um ano, de acordo 

com o n.º1, do artigo 76.º, do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações, findo o qual, é declarada a caducidade após audiência 

previa do interessado; ---------------------------------------------- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------ 

9.1.1- Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado 

sob requerimento n.º 836/21. ---------------------------------------- 

9.1.2- Considerando, que o requerente apresentou sob o requerimento 

n.º 1402/21, os projetos de especialidades, exigíveis nos termos da 

lei, propõe-se, o licenciamento do imóvel, destinado a “Prestação de 

Serviços – Salão Comunitário”. ------------------------------------- 

9.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente na próxima reunião, 

do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. ------ 

9.3- Caso a Câmara delibere favoravelmente, o pedido de licenciamento 

do imóvel: ---------------------------------------------------------- 

9.3.1- Que ao abrigo do disposto, respetivamente, no n.º 3, do art.º 

19 do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 

Realização de Operações Urbanísticas, em vigor no Concelho de Chaves, 

e, tendo por base, a deliberação tomada pela Assembleia Municipal em 

sede de sua sessão ordinária realizada no dia 30 de Junho de 2010, 

propõe-se que a Câmara Municipal delibere isentar a Fabrica da Igreja 

da Freguesia de Águas Frias do pagamento das seguintes taxas: ------ 

9.3.1.1- Taxas de infraestruturas urbanísticas, associadas, às obras 

de construção de um edifício destinado a – “serviços - Salão 

Comunitário”, no valor de 540,25 € (quinhentos e quarenta euros e 

vinte e cinco cêntimos); ------------------------------------------- 

9.3.1.2- Taxas administrativas associadas á realização da operação 

urbanística de edificação que se pretende levar a efeito, no valor de 

324,55 € (trezentos e vinte e quatro euros e cinquenta e cinco 

cêntimos); --------------------------------------------------------- 

9.4- Caso a Ex.ma Câmara, concorde, isentar a Fabrica da Igreja da 

Freguesia de Águas Frias, do pagamento das taxas de infraestruturas 

urbanísticas e administrativas, aplicáveis á operação urbanística, dê-

se conhecimento à Divisão de Gestão Financeira. -------------------- 

  9.5- De acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei n.º555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, o requerente dispõe de um 

prazo de um ano para apresentar nestes serviços os elementos constantes 

do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para 

que se possa emitir o respetivo alvará de licença de construção, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

   - Apólice de seguro de construção; -------------------------------- 

   - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de setembro; -------------------------------------- 

    - Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; ------------------------------------------- 

    - Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 
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verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

   - Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------ 

 - Plano de segurança e saúde; ------------------------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ----------------------------------------------------------  

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 0 63,00       63,00 

TOTAL 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 

QUADRO I    --------------------------------------------------------                   

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------ 

QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   4   13,08 52,32 €/m 

 - Granito (calçada à portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

          

  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       108,05   €/m 

  m - frente do terreno que confronta com 

a via pública       20   

          

  Moradia unifamiliar         

   - alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 540,25   € 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas   ------------------------------ 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------ 

 
  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
66,80 € 

n.º 4 Para comércio, serviços, acresce ao valor referido em 

1., por unidade de ocupação 
      

a) 

 Até 300 m2 de área bruta de construção 
1 

111,35 

€ 
111,35 € 

b) 

 De 301 m2 a 2000 m2 de área bruta de construção 
0 

222,60 

€ 
0,00 € 

c) 

 Superior a 2000 m2 de área bruta de construção 
0 

556,55 

€ 
0,00 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 12 12,20 € 146,40 € 

  TOTAL      324,55 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………540,25 € + 324,55 € = 864,80 € ---------- 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 
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Chaves, 17 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira. ---------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.06.18: -------------------------------------------------------- 

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 2021.06.21: --------------------------------- 

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

 

 

3.25. SOLICITA COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL – VÁRIOS LOCAIS – 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES – PROCESSO Nº 135/20 

– INFORMAÇÃO Nº 146/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO 

SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 2021.06.09. ---------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

A presente informação/proposta visa dar resposta ao solicitado pela 

presidente da União das Freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações, a 

Sra. Cecília Maria Silva Almeida Alves, com vista à colocação de 

sinalização de trânsito proibindo a circulação de trânsito a veículos 

com peso bruto superior a 3,5 toneladas, no caminho que liga o Bairro 

do Toural ao Lugar do Ameal e na rua que liga o Bairro do Couço ao 

Bairro 25 de abril em Loivos, na aldeia de Pereiro de Agrações no 

caminho de acesso ao cemitério local e na aldeia de Seixo junto a uma 

ponte em avançado estado de degradação, onde foi já sinalizada 

temporariamente a proibição de trânsito automóvel. O pedido foi 

registado com o n.º de requerimento 320/20, relativo ao processo n.º 

135/20. ------------------------------------------------------------ 

Relativamente às obras de reconstrução da ponte sita no Seixo, estão 

a ser desenvolvidos nesta divisão os procedimentos relativos à 

contratação do projeto de execução para o devido efeito. ------------ 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA --------------------------------- 

2.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro e 

ulteriores alterações, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e 

tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo: ------------------------------------------------------------- 

a) Em Loivos, no início do caminho que liga o Bairro do Toural ao 

Lugar do Ameal: colocação de 1 (um) sinal de código C3d (trânsito 

proibido a veículos automóveis de mercadorias de peso total superior 

a 3,5 toneladas. ---------------------------------------------------- 

b) Em Loivos, no início do caminho que liga o Bairro do Couço ao 

Bairro 25 de abril: colocação de 1 (um) sinal de código C3d (trânsito 

proibido a veículos automóveis de mercadorias de peso total superior 

a 3,5 toneladas. ---------------------------------------------------- 
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c) Em Pereiro de Agrações, no Largo Eng. Junqueira: colocação de 1 

(um) sinal de código C3d (trânsito proibido a veículos automóveis de 

mercadorias de peso total superior a 3,5 toneladas. ----------------- 

2.2 De acordo com a largura da via e as características do tráfego 

local, os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 cm. 

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 300,00€ (trezentos 

euros), aproximadamente. ------------------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO   

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município. -- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal. ----------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal. -------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação; - 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL; -------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos: ------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada; ------------------------------------ 

b) Notificar a Presidente da União das Freguesias de Loivos e Póvoa 

de Agrações, a Sra. Cecília Maria Silva Almeida Alves, da decisão que 

recaiu sobre a presente informação; --------------------------------- 

c)      Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO 

dar conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Vidago 

da Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica 

e respetivos anexos; ----------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 
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ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática. ---------------------------------------- 

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

Chaves, 9 de junho de 2021 -----------------------------------------O 

Técnico Superior, (Bruno Miranda Rua, Eng.º Civil) --------------- 

Em Anexo: Peças desenhadas com a solução proposta ------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DATADO DE 2021.06.18: ------------- 

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 4. ---------------------- 

À consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz. ------------------ 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.06.19: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.26. PROCESSO: 2021/06/07 - 469/21 - SOLICITA COLOCAÇÃO DE ESPELHOS 

E DE SINALIZAÇÃO. TITULAR DO PROCESSO: JUNTA DE FREGUESIA DE ERVEDEDO 

LOCALIZAÇÃO: ERVEDEDO – ERVEDEDO. REQUERIMENTO: 2021/06/07 - 1373/21. 

- OUTROS PEDIDOS DPM. REQUERENTE: JUNTA DE FREGUESIA DE ERVEDEDO. 

INFORMAÇÃO 216/DPM/2021. -------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

Através do pedido registado com o n.º1373/21, em 7-6-2021, vem a Junta 

de Freguesia de Ervededo solicitar a colocação de sinalização 

rodoviária e de equipamentos de segurança e retenção, em estradas e 

arruamentos das localidades da Torre de Ervededo e Agrela de Ervededo.   

2. PROPOSTA TÉCNICA ---------------------------------------------- 

2.1. De acordo com as caraterísticas da via e atendendo às disposições 

legais previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado 

pelo Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem 

como no Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de 

setembro, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e tendo em 

conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas imagens seguintes. ---- 

2.1.1. Torre de Ervededo: ------------------------------------------- 

i). Colocação de Guardas Metálicas de Segurança rodoviária, semi-

flexíveis, simples, com calha em perfil W, na crista do talude da 

berma esquerda da EM 507-1, sentido Vilela/Torre, com aproximadamente 

70 metros de extensão (imagem 1 e 2 e folha 1 em anexo) ------------- 

 
Imagem 1. (sentido Vilela 

Seca - Torre de Ervededo) 

 
Imagem 2. (sentido Torre de 

Ervededo – Vilela Seca) 
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ii). Colocação de um sinal vertical A1a (Curva à Direita), na berma 

direita da EM 507-1, sentido Vilela/Torre, a 50 metros da tangente da 

curva (imagem 3, folha 1 em anexo) ---------------------------------- 

 
Imagem 3. (Curva à Direita) 

iii). Colocação de um sinal vertical A1b (Curva à Esquerda), na berma 

direita da EM 507-1, sentido Torre/ Vilela, a 50 metros da tangente 

da curva (imagem 4, folha 1 em anexo) ------------------------------- 

 
Imagem 4. (Curva à Esquerda) 

iv). Colocação de um sinal vertical B2 (Paragem Obrigatória) no 

entroncamento do arruamento à saída do Bairro do Outeiro Raso com a 

EM507-1 (imagem 5, folha 1 em anexo) -------------------------------- 

 
Imagem 5. (Paragem Obrigatória em 

Entroncamento) 

v). Colocação de um sinal vertical B2 (Paragem Obrigatória) no 

entroncamento da Rua do Olmo com a Rua S. Sebastião (imagem 6, folha 

2 em anexo) --------------------------------------------------------- 

 
Imagem 6. (Paragem Obrigatória em 

Entroncamento) 
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vi). Colocação de um sinal vertical B1 (Cedência de Passagem) no 

entroncamento da Rua Francisco Rodrigues com a Rua S. Sebastião (imagem 

7, folha 2 em anexo) ------------------------------------------------ 

 
Imagem 7. (Cedência de Passagem) 

vii). Colocação de um sinal vertical B1 (Cedência de Passagem) no 

entroncamento da Rua São Sebastião com a EM507-1, junto ao Coreto de 

festas (imagem 8, folha 2 em anexo) --------------------------------- 

 
Imagem 8. (Cedência de Passagem) 

viii). Colocação de um sinal vertical B2 (Paragem Obrigatória) no 

cruzamento da Rua do Castelo com a Rua Sra. da Ajuda (imagem 10, folha 

3 em anexo) --------------------------------------------------------- 
                  

 
Imagem 9. (Paragem Obrigatória) 

2.1.2. Agrela de Ervededo: ------------------------------------------ 

i). Colocação de um sinal vertical A19a (Perigo Animais) na EM507-1, 

à entrada da localidade de Agrela, sentido Torre/Agrela (imagem 10, 

folha 4 em anexo) --------------------------------------------------- 

 
Imagem 10. (Animais) 
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ii). Colocação de um sinal vertical A19a (Perigo Animais) na EM507-1, 

à entrada da localidade de Agrela, sentido Couto/Agrela (imagem 11, 

folha 5 em anexo) --------------------------------------------------- 

 
Imagem 11. (Animais) 

iii). Colocação de um sinal vertical B1 (Cedência de Passagem) na Rua 

Principal (imagem 12, folha 6 em anexo) ----------------------------- 

 

 
Imagem 12. (Cedência de Passagem) 

iv). Colocação de dois Espelhos na Rua Principal, com 60 centímetros 

de diâmetro (imagem 13, folha 6 em anexo) --------------------------- 

 

 
Imagem 13. (Espelhos) 

2.2. De acordo com a largura das vias e as características do tráfego 

local, os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 cm. 

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações propostas 

nos pontos anteriores, possam ascender a, aproximadamente, 5.400,00€ 

+ IVA (cinco mil e quatrocentos euros mais IVA), sendo que 1.200€+IVA 
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correspondem à sinalização e os restantes 4.200€+IVA às guardas de 

proteção. ---------------------------------------------------------- 

3. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

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

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

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

3.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação; -- 

3.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL; --------------------------------------------------------- 

3.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos: -------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada; ------------------------------------ 

b) Notificar o Senhor Presidente da Freguesia de Ervededo, da 

decisão que recaiu sobre a presente informação; --------------------- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos; -------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática. ----------------------------------------- 

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

Chaves, 21 de junho 2021 -------------------------------------------- 

(Miguel Bárcia, Eng.º Top.) ----------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DATADO DE 2021.06.21: ------------- 

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 3. À consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------ 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.06.21: -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.27. TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA MORAIS DA RUA DE SANTO ANTÓNIO PARA A 

AVENIDA D. AFONSO I DUQUE DE BRAGANÇA – UNIÃO DE FREGUESIAS DA MADALENA 

E SAMAIÕES – CHAVES - INFARMED – INSTITUTO NACIONAL DA FARMÁCIA E DO 

MEDICAMENTO – PROCESSO Nº 484/21 – INFORMAÇÃO Nº 1207/SCOU/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA 

ENGENHEIRA MARIA JOÃO CHAVES, DATADA DE 2021.06.22. -----------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução ----------------------------------------------------  

1.1. Pretensão -----------------------------------------------------  
1.1.1. Vem o INFARMED -Instituto Nacional  da Farmácia e do 

medicamento  através de correio eletrónico datado de  2 de junho ultimo 

ao qual foi associado o requerimento nº1421/21 processo nº484/21 , 

solicitar nos termos do nº3 do artigo 26º22  da Lei nº26/2011 parecer 

prévio da Câmara Municipal competente em razão do território 

nomeadamente  e no que diz respeito à acessibilidade das populações 

aos medicamento no referente à Transferência da Farmácia Morais da rua 

de Santo António nº54  para a Av. D. Afonso I Duque de Bragança nº11 

na União de freguesias Madalena e Samaiões. ------------------------- 

1.1.2. Mais requer o INFARMED, uma vez que a competência para 

emitir parecer pertence ao órgão Camara Municipal, nos termos do 

disposto no nº33 da Lei n.75/2013 que seja enviado juntamente com o 

parecer documento comprovativo para a prática do ato. -------------- 

1.2. Antecedentes -------------------------------------------------- 
Existe o processo nº 184/21 em nome de Farmácia Morais, Lda. no qual 

é solicitada certidão de localização nos termos do nº1 e nº2 do artigo 

2º da Portaria nº353/2012. ----------------------------------------- 

A respetiva certidão foi emitida a 13 de abril de 2021.  Assim na 

mesma, e por se tratar de uma transferência de localização de farmácia 

foi certificado pelo município   que não existe nenhuma farmácia a uma 

distância igual ou inferior a 350 metros (do limite exterior da 

farmácia) e nenhuma extensão de saúde a menos de 100metros. --------- 

2. Parecer -------------------------------------------------------  

Face ao teor do solicitado pelo INFARMED cumpre emitir o seguinte 

parecer: -----------------------------------------------------------  

2.1. Atualmente a Farmácia Morais situa-se na Rua de Santo António 
º54 no centro histórico da cidade de Chaves onde a população se 

encontra envelhecida. -----------------------------------------------  

2.2. Nas proximidades existem a uma distância inferir a 150 metros 
outras três farmácias. --------------------------------------------- 

2.3.  A farmácia encontra-se inserida num edifício de 3 pisos anterior 
a 1931 no qual e face às áreas desadequadas torna-se difícil promover 

uma melhoria no serviço. -------------------------------------------- 

2.4. O trânsito automóvel é feito só num sentido, sendo proibido o 
estacionamento na via, levando a que a acessibilidade à Farmácia seja 

efetuada, quase exclusivamente a pé. -------------------------------- 

2.5. A nova localização da Farmácia será num prédio de habitação 
coletiva e comércio de 7 pisos acima do solo sito Av. Afonso I Duque 

de Bragança nº11, ficando assim instalada num espaço com condições 

mais favorável para a prestação do serviço. ------------------------- 

                                                           
22 Nº3 do artigo 26 do DL 307/2007 alterado pela Lei nº 26/2011- A 

autorização da transferência de farmácia está sujeita a parecer prévio 

da câmara municipal competente em razão do território, a emitir no 

prazo de 60 dias a contar da data da entrada do pedido nos respetivos 

serviços. ---------------------------------------------------------- 
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2.6. De igual forma na mesma freguesia só existe outra farmácia a uma 
distância superior a 500metros. ------------------------------------- 

2.7. Esta nova localização situa-se numa zona de entrada à cidade e 
de confluência de grande comércio. ---------------------------------- 

2.8.   o arruamento frontal ao estabelecimento é constituído por 2 
faixas de rodagem, estacionamento e passeios, o que facilita o acesso  

viário e pedonal  ao local sem constrangimentos . -------------------  

2.9. Existe ainda no local uma paragem de autocarros que promove a 
ligação com outras povoações do concelho. --------------------------- 

3. Conclusão -----------------------------------------------------  

Por todo o explanado no ponto 2 da presente informação pode-se 

constatar que a transferência da farmácia Morais é uma mais valia para 

o concelho  dado que poderá de uma forma mais eficaz promover uma 

melhor acessibilidade  ao medicamento e a   um maior numero de 

população (da cidade de Chaves e de outros povoações a norte ,nascente 

e sul da sede de concelho) que se serve diariamente deste arruamento. 

4. Proposta de decisão ------------------------------------------- 

Face ao citado sou de parecer favorável à transferência da Farmácia 

Morais para a Av. D. Afonso I Duque de Bragança nº11 dado se verificar 

que irá promover uma grande melhoria na acessibilidade da população à 

medicação. --------------------------------------------------------- 

Face ao teor do pedido formulado pelo INFARMED, considero ainda que o 

presente pedido deverá ser agendado para a próxima reunião de câmara 

para competente deliberação. ---------------------------------------- 

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

Chaves, 22 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Maria João Chaves. -------------------

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.06.22: --------------------------------------------------------

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 2021.06.23: ---------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. “REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES” - TRABALHOS COMPLEMENTARES ------- 

Foi presente a informação nº 294/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2ª Série, n.º 126 de 4 de julho de 2019, concurso público 
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tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “REDE DE 

GEOTERMIA DE CHAVES”. ----------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 3 de agosto de 2020, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras 

Publicas, S.A.”, a execução da referida empreitada. ----------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 1 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 1.095.902,94 € (um milhão 

e noventa e cinco mil, novecentos e dois euros e noventa e quatro 

cêntimos) acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar: ------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 365 dias. ---------------------------- 

• Data da consignação: 14/12/2020 --------------------------------- 

• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra:23/12/2020 --- 

5. Para cumprimento das obrigações contratuais, como garantia da 

execução dos trabalhos, o adjudicatário presta a favor do dono de 

obra, a garantia bancária N00415201, emitida pelo Novo Banco, S.A., 

no dia 12/08/2020, no valor de 54 795,15€, correspondendo a 5% do 

valor dos trabalhos do contrato e para reforço de caução, ficam retidos 

5% dos valores de cada auto de medição. ----------------------------- 

6. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 1 de abril de 2021, o Município de Chaves aprovou a 

proposta de trabalhos complementares, no valor de 21.001,62€ (sem 

IVA), com um prazo de execução de 15 dias e cujo contrato foi assinado 

no dia 19 de abril de 2021. ----------------------------------------- 

7. O projeto tem por objetivo a construção e expansão da rede urbana 

de calor de Chaves, com base no aproveitamento do recurso geotérmico 

existente e inclui a ligação a 20 novos edifícios consumidores de 

energia térmica para satisfação de necessidades de aquecimento 

ambiente e quando aplicável, de preparação de águas quentes 

sanitárias. -------------------------------------------------------- 

A empreitada consiste na ampliação/construção da rede urbana de calor, 

através da instalação de tubagem enterrada, na remodelação da central 

geotérmica existente para se adaptar às novas exigências e instalação 

de novo sistema de gestão técnica centralizada. --------------------- 

A rede urbana de calor deverá responder às necessidades térmicas dos 

edifícios consumidores atualmente previstos (alguns ainda em fase de 

projeto de construção nova ou de remodelação) em numero total de 24. 

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

1. Trabalhos complementares ---------------------------------------- 

i) A remodelação da Central Geotérmica é necessária para permitir a 

disponibilização de maiores quantidades de energia e de carga térmica 

do que é efetuado atualmente. Para tal, é necessário um novo permutador 

de calor, novos grupos de bombagem, tubagens e acessórios. Para atingir 

os desejados rendimentos do funcionamento do sistema de redundância 

de permutação térmica, é necessário efetuar regulares limpezas e 

manutenções no permutador. Para tal, é indispensável desmontar o 

permutador, obrigando à paragem de todo o sistema de aquecimento, por 

um ou dois dias, de cada vez que se faz a manutenção. De modo a evitar 

paragens no sistema, que condicionam o regular funcionamento da rede 

urbana de calor, é expressa intenção superior, de instalar um novo 

permutador na central geotérmica. ----------------------------------- 

ii) Na central geotérmica, quando os depósitos R1 e CIP, se encontram 

cheios, a água termal em excesso é encaminhada para uma rede de águas 
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pluviais. De modo a separar os sistemas e permitir o escoamento do 

excesso de água termal proveniente do furo AC2, é oportuno executar, 

um by-pass com tubo em aço inox Aisi 316L e encaminhar o excedente 

para a rede de água s pluviais. ------------------------------------- 

iii) Para o sistema funcionar corretamente, constata-se a necessidade 

de proceder à reparação do motor da eletrobomba do grupo hidropressor, 

existente, o que obriga à sua desmontagem e indispensável revisão. 

Torna-se ainda necessário instalar um Diver para permitir medir a 

temperatura, a condutividade e verificar os níveis de água. --------- 

iv) O coletor que encaminha a água termal, para o coletor de águas 

pluviais existente, no exterior da central geotérmica, constituído com 

manilhas de betão, apresenta-se muito degradado e com isolamento 

deficiente, permitindo a passagem de água para a caleira técnica 

existente (enterrada), situação esta, agora agravada, com a abertura 

de valas para instalação da tubagem para a nova rede urbana. É assim, 

imprescindível e oportuno, substituir e refazer toda a tubagem 

existente num troço, com cerca de 35,0m, prevendo-se a instalação de 

um tubo de diâmetro 315mm, a demolição e remoção de duas caixas de 

visita e a execução de uma caixa de visita nova. -------------------- 

v) Está contemplado no presente projeto, levar a rede urbana de calor 

até ao museu de arte contemporânea Nadir Afonso, MACNA, de modo a 

satisfazer as necessidades energéticas de aquecimento. Para tal, está 

igualmente contemplada a instalação de tubagem e respetiva abertura 

de valas. Neste contexto, havendo necessidade de estabelecer uma 

ligação interna de comunicação entre o MACNA e o Museu das Termas 

Romanas, através da instalação de cabo de fibra ótica, é de todo 

conveniente, instalar na vala da rede de geotermia, prevista na 

presente empreitada, um negativo, em tubo PVC de diâmetro 110mm, que 

permita num futuro próximo a instalação da necessária fibra ótica, sem 

necessidade de intervir novamente nos pavimentos e abertura de valas. 

2. Trabalhos Complementares – Determinação de responsabilidades ---- 

Trabalhos Complementares – A par da verificação dos limites impostos 

pelo CCP em matéria de aumento da despesa, procedeu-se à verificação 

do regime de responsabilidade aplicável aos respetivos trabalhos 

complementares, por força do disposto no artigo 378º do referido 

diploma. Do mesmo modo, o dono de obra é responsável pelo pagamento 

dos trabalhos complementares, cuja execução ordene ao empreiteiro. 

Tais trabalhos, não podem ser objeto de uma empreitada autónoma, visto 

verificar-se uma relação de indispensável complementaridade, uma vez 

que sem esses trabalhos, o resultado da obra, não realizaria de modo 

satisfatório, o objetivo de interesse publico, que se pretende 

realizar. Deste modo a decisão sobre a sua execução, compete ao dono 

de obra, pelo que a responsabilidade dos mesmos também. ------------- 

3. Quantificação --------------------------------------------------- 

ART. DESCRIÇÃO Un. Quant. Pr. Unit. Valor 

1 REDUNDANCIA TERMICA 
        

1.1 Fornecimento e instalação de sistema de 

redundância de permutação térmica, bem como 

todos os trabalhos e materiais necessários, 

conforme esquema, composto por: permutador tipo, 

Arsopi FH30-HP-83, ou equivalente; 4 válvulas 

borboleta; 8flange DIN2576 ISO DN 125 em aço 

Aisi 316L;4 flanges DIN 2576 ISO DN100 Aisi 

316L;12m tubo diâmetro 139,7x2,0 Aisi 316L; 1m 

tubo 114,3x2,0 Aisi 316L;6m tubo 38,0x1,5 Aisi 

316L; 13m isolamento forra mecânica; 4 reduções 

excêntricas DN125-100 Aisi 316L;4 tês 139,7x2,0 

Aisi 316L;6 curvas 139,7x2,0 Aisi 316L; i cj 

varão roscado e porcas Aisi 316L, incluindo 

todos os materiais, trabalhos e meios vg 1,00 13.972,17 € 13.972,17 € 
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necessários ao seu correto funcionamento. 

PAcordado 

1.2 Fornecimento e instalação de esgoto nos 

depósitos R1 e CIP, bem como todos os trabalhos 

e materiais necessários, composto por tubo 

diâmetro 53x2,0, tê, curvas, tudo em aço inox 

Aisi 316L, todos os trabalhos, materiais e meios 

necessários ao seu correto funcionamento. 

PAcordado vg 1,00 2.346,56 € 2.346,56 € 

1.3 Reparação do motor da eletrobomba do grupo 

hidropressor de distribuição de ATA,-ORL/SPA, 

incluindo: motor PLM 132rb5/355, potencia 5,5kw, 

código 53013VE00, remoção da bomba rebobinagem 

do motor, revisão, montagem e colocação em 

serviço. Eletrobomba LoWara- reparação do motor. 

PAcordado vg 1,00 2.175,71 € 2.175,71 € 

1.4 Reservatório R2- Vedante de válvula DN100- 

fornecimento e instalação de acessório para 

eliminar fuga de água da válvula DN100 (furo 

C3). PAcordado vg 1,00 1.049,31 € 1.049,31 € 

1.5 Fornecimento e instalação de Diver (Range 50M), 

Vanessen CTD, igual ou equivalente, incluindo 

todos os acessórios trabalhos e meios 

necessários. PAcordado vg 1,00 4.000,00 € 4.000,00 € 

2 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS 
        

2.1 Desvio de coletores de águas residuais pluviais, 

em PPC, SN8 e dos respetivos acessórios, 

incluindo levantamento de pavimentos, movimento 

de terras, corte e desativação dos coletores 

existentes, restabelecimento de todas as 

ligações, repavimentação e carga, transporte e 

depósito em vazadouro autorizado dos materiais 

sobrantes. Pcontratual m 35,00 78,82 € 2.758,70 € 

2.2 Fornecimento de betão simples C15/20 para 

proteção das tubagens e colocação em vala, 

incluindo cofragem e compactação PContratual m3 1,75 98,52 € 172,41 € 

2.3 Fornecimento e execução de caixa de visita em 

betão armado, incluindo todo o movimento de 

terras, tampa em FFD D400, ligações, 

completamente vedada, todos os materiais, 

trabalhos e meios necessários, pronta a 

funcionar. PAcordado un 1,00 390,00 € 390,00 € 

3 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES 
        

3.1 Fornecimento e instalação de tubo PEAD 110mm, 

SN8, incluindo guia, uniões, sinalização 

(instalação na vala da geotermia) PAcordado m 325,00 4,00 € 1.300,00 € 

3.2 Fornecimento e montagem de caixa de visita NR1, 

incluindo todos os materiais, trabalhos e meios 

necessários PAcordado un 7,00 400,00 € 2.800,00 € 

  
 

  TOTAL 30.964,86 € 

4. Conclusão ------------------------------------------------------- 

1. Tendo em consideração que se trata, de trabalhos estritamente 

necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, sendo ainda 

certo que a sua não execução ou a sua execução numa fase posterior 

acarretaria custos acrescidos para o dono de obra, foi efetuado o 

apuramento dos custos, tendo-se obtido, o seguinte: ----------------- 

Trabalhos Complementares no valor total de 30.964,86€ e representam 

2,83% do valor contratual, sendo: ----------------------------------- 

-Trabalhos Complementares com preços contratuais:2.931,11€, 

representam 0,267% do valor contratual ------------------------------ 

-Trabalhos Complementares com preços acordados:28.033,75€, 

representam 2,558% do valor contratual ------------------------------ 

Os valores apresentados, não incluem o IVA -------------------------- 

2. O somatório do preço dos trabalhos complementares, apurados até à 

data, corresponde ao valor total de 51.966,48€, sendo 21.001,62€ do 

1º contrato de trabalhos adicionais e 30.964,86€ da proposta de 

trabalhos complementares agora apresentada e representam 4,74% do 
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valor da adjudicação, verificando-se assim o respeito pelo limite de 

10%, imposto pelo artigo 370º do CCP. ------------------------------- 

3. A estimativa orçamental proposta é constituída com preços unitários 

contratuais e preços unitários acordados. Os preços unitários 

acordados resultam da aplicação da avaliação de custos compostos, 

tendo em atenção as quantidades referidas no mapa de trabalhos e peças 

escritas, que compõem a presente informação. ------------------------ 

4. Assim, a estimativa orçamental foi obtida, tendo por base as 

medições referidas, às quais foram aplicados os preços unitários 

correntes e praticados na região em obras similares. Deste modo, os 

preços unitários procedem de custos médios unitários, resultantes de 

anteriores procedimentos, para prestações do mesmo tipo de trabalhos. 

Foram igualmente, tidos em atenção, outros fatores determinantes, tais 

como: o custo dos materiais; a mão-de-obra; os equipamentos; as 

acessibilidades; as quantidades; a especificidade dos trabalhos e 

condições de execução, os desperdícios e à diluição de outros custos, 

diretos e indiretos. ------------------------------------------------ 

III- Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

1. Considerando que os e Trabalhos Complementares, de acordo com o nº 

3 do Artigo 378º, do CCP, são da responsabilidade do Dono de Obra; -- 

2. Considerando que o encargo a suportar pelo dono de obra, na presente 

modificação objetiva ao contrato, é de 30.964,86€ (trinta mil 

novecentos e sessenta e quatro euros e oitenta e seis cêntimos), Iva 

não incluído, o que representa 2,83% do valor da adjudicação; ------- 

3. Propõe-se o seguinte procedimento: ------------------------------ 

i. Submeter a proposta de Trabalhos de Complementares à aprovação do 

Órgão Executivo Municipal; ------------------------------------------ 

ii. Aprovação dos preços não previstos no contrato, considerando que 

os mesmos, resultam de preços unitários correntes e praticados na 

região em obras similares e como tal procedem de custos médios 

unitários, resultantes de anteriores procedimentos, para prestações 

do mesmo tipo de trabalhos; ----------------------------------------- 

iii. Que o prazo para a execução dos trabalhos seja fixado em 30 dias, 

de acordo com o artigo 373º do CCP; --------------------------------- 

iv. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, dar ordem por escrito à empresa adjudicatária da 

obrigação de executar os referidos trabalhos; ----------------------- 

v. A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das 

disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e 

do nº 1 do artigo 98º do CCP; --------------------------------------- 

vi. Que, caso a proposta seja aprovada, deverá ser encaminhada para o 

Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o ato 

através da assinatura do competente contrato, devendo-se notificar 

previamente também o adjudicatário no sentido de apresentar um reforço 

de caução, no valor de 1.548,24€, destinada a garantir a celebração 

do contrato de trabalhos adicionais; -------------------------------- 

vii. O valor da proposta, dispensa a publicitação prevista no nº1 do 

artigo 315º do CCP. ------------------------------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 18 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

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

(Madalena Branco) --------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO 2.º ADICIONAL AO CONTRATO N.º 25/2020, PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA “REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES” – TRABALHOS COMPLEMENTARES 
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A 1 de setembro de 2020, foi celebrado um contrato para execução da 

empreitada, “Rede de Geotermia de Chaves”, pelo valor de € 1.095.902,94 

(um milhão e noventa e cinco mil, novecentos e dois euros e noventa e 

quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, registado 

nos serviços municipais – Unidade de Contratos e Expropriações -, sob 

o n.º 25/2020, com a empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de 

Construções e Obras Públicas, S. A.”, pessoa coletiva n.º 500 719 616, 

o qual foi submetido a Tribunal de Contas, onde lhe foi atribuído o 

número de processo 2855/2020, tendo obtido “visto com recomendações”, 

em 11 de novembro de 2020. ------------------------------------------ 

Posteriormente, a 19 de abril de 2021, foi celebrado um contrato 

adicional da referida empreitada, relativo à execução de trabalhos 

complementares, pelo valor de € 21.001,62 (vinte e um mil, um euro e 

sessenta e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 

termos do aprovado em reunião do executivo municipal, do dia 1 de 

abril de 2021, na sequência da Informação/Proposta n.º 144/2021, da 

Divisão de Obras Públicas, datada do dia 24 de março de 2021, que se 

encontra registado nos mesmos serviços municipais, sob o n.º 

17/E/2021. --------------------------------------------------------- 

A referida empreitada, que tem um prazo de execução de 365 dias, tem 

por objeto a construção e expansão da rede urbana de calor de Chaves, 

com base no aproveitamento do recurso geotérmico existente, e inclui 

a ligação a 20 novos edifícios consumidores de energia térmica, para 

satisfação de necessidades de aquecimento ambiente e, quando 

aplicável, de preparação de águas quentes sanitárias. --------------- 

A empreitada consiste na ampliação/construção da rede urbana de calor, 

através da instalação de tubagem enterrada, na remodelação da central 

geotérmica existente para se adaptar às novas exigências e na 

instalação de novo sistema de gestão técnica centralizada. ---------- 

A rede urbana de calor deverá responder às necessidades térmicas dos 

edifícios consumidores atualmente previstos, em número total de 24, 

embora alguns ainda em fase de projeto de construção nova ou 

remodelação. ------------------------------------------------------- 

Trabalhos complementares ------------------------------------------- 

• A fim de permitir a disponibilização de maiores quantidades de 

energia e de carga térmica, relativamente ao verificado atualmente, é 

necessário proceder-se à remodelação da central geotérmica, sendo 

essencial, para o efeito, um novo permutador de calor, novos grupos 

de bombagem, tubagens e acessórios. Para se atingir os desejados 

rendimentos de funcionamento do sistema de redundância de permutação 

térmica, é necessário efetuar regulares limpezas e manutenções no 

permutador, o que implica, necessariamente, a sua desmontagem, 

obrigando à paragem, durante um ou dois dias, em cada manutenção, de 

todo o sistema de aquecimento. De modo a evitar tais paragens, que 

condicionam o regular funcionamento da rede urbana de calor, é 

necessário instalar um novo permutador na central geotérmica. ------ 

• Por outro lado, na central geotérmica, quando os depósitos R1 e 

CIP se encontram cheiros, a água termal excedente é encaminhada para 

uma rede de águas pluviais. De modo a separar os sistemas e permitir 

o escoamento do excesso de água termal proveniente do furo AC2, é 

oportuno executar um by-pass, com tubo em aço inox Aisi 316L, e 

encaminhar o excedente também para a rede de águas pluviais. ------- 

• Para que o sistema funcione corretamente, constata-se a 

necessidade de se proceder à reparação do motor da eletrobomba do 

grupo hidropressor existente, obrigando à sua desmontagem e 

indispensável revisão. É, ainda, necessário instalar-se um Diver que 
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permita medir a temperatura, a condutividade e para verificar os níveis 

de água. ------------------------------------------------------------ 

• Por sua vez, o coletor que encaminha a água termal para o coletor 

de águas pluviais, existente no exterior da central geotérmica, 

constituído com manilhas de betão, apresenta-se muito degradado e com 

isolamento deficiente, permitindo a passagem de água para a caleira 

técnica existente (enterrada), situação agora agravada, com a abertura 

de valas para instalação da tubagem para a nova rede urbana. Neste 

sentido, é oportuno e deveras imprescindível substituir e refazer toda 

a tubagem existente, num troço com cerca de 35,0 m, prevendo-se a 

instalação de um tubo de diâmetro 315 mm, a demolição e remoção de 

duas caixas de visita e a execução de uma caixa de visita nova. ----- 

• Acresce, ainda, que o presente projeto comtempla a extensão da 

rede urbana de calor ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso 

(MACNA), de modo a satisfazer as necessidades energéticas de 

aquecimento do mesmo, estando, para o efeito, prevista a instalação 

de tubagem e respetiva abertura de valas. Neste contexto, havendo 

necessidade de estabelecer uma ligação interna de comunicação entre o 

MACNA e o Museu das Termas Romanas, através da instalação de cabo de 

fibra ótica, é de todo conveniente instalar na vala da rede de 

geotermia prevista na presente empreitada, um negativo em tubo PVC, 

de diâmetro 10 mm, que permita num futuro próximo, a instalação da 

necessária fibra ótica, sem necessidade de intervir novamente ao nível 

dos pavimentos e de abertura de valas. ------------------------------ 

• De acordo com o mapa de quantidades e orçamento, anexo ao presente 

contrato adicional, o total dos trabalhos complementares, estritamente 

necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, cuja não 

execução ou execução numa fase posterior, acarretaria custos 

acrescidos para o dono da obra, ascende ao valor de € 30.964,86 (trinta 

mil, novecentos e sessenta e quatro euros e oitenta e seis cêntimos), 

IVA não incluído, que representa 2,83% do valor contratual, 

distribuído da seguinte forma: -------------------------------------- 

(i) Trabalhos complementares com preços contratuais - € 2.931,11 

(dois mil, novecentos e trinta e um euros e onze cêntimos), acrescido 

de IVA, representando 0,267% do valor contratual; ------------------- 

(ii) Trabalhos complementares com preços acordados - € 28.033,75 

(vinte e oito mil, trinta e três euros e setenta e cinco cêntimos), 

acrescido IVA, representando 2,558% do valor contratual. ------------ 

• Neste pressuposto, o somatório dos trabalhos complementares 

apurados até à data, representa 4,74% do valor da adjudicação, 

resultando 1,92% dos trabalhos complementares objeto do 1.º contrato 

adicional e 2,83% do presente contrato, encontra-se, assim, 

salvaguardado o respeito pelo limite de 10%, imposto pelo artigo 370.º 

do CCP. ------------------------------------------------------------- 

• Pelo, anteriormente, exposto, torna-se necessário promover uma 

modificação objetiva ao retro identificado contrato. ---------------- 

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

No dia ….. de ………. de 202…., celebram o 2.º adicional ao contrato 

relativo à execução da empreitada designada “Rede de Geotermia de 

Chaves” – Trabalhos Complementares, nos termos do aprovado em reunião 

do executivo municipal, do dia ….. de ……… de 202…., na sequência da 

Informação/Proposta n.º …………., da Divisão de Obras Públicas, datada 

do dia …… de …………. de 202…... --------------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, 

representado pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, casado, 

natural da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 
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necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, com poderes conferidos pela retro citada deliberação 

camarária, --------------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, a ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S. A, com sede …………………………………, Pessoa 

Coletiva n.º …………………, com o mesmo número de matrícula na Conservatória 

do Registo Comercial de ………….., titular do Alvará de Construção n.º 

…………….., com o capital social de ………………….. euros, legalmente 

representada por ……………………., (estado civil), natural de …………….., 

residente ………………………………, titular do cartão de cidadão n.º ………………, 

válido até ………………………, emitido pelas entidades competentes da República 

Portuguesa, na qualidade de …………………, conforme poderes constantes na 

………………………, documento que fica arquivado no processo respetivo ao 

presente adicional ao contrato. ------------------------------------- 

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

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

O presente contrato adicional tem por objeto trabalhos complementares 

referentes à empreitada “Rede de Geotermia de Chaves”, pelo valor de 

€ 30.964,86 (trinta mil, novecentos e sessenta e quatro euros e oitenta 

e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal. -------------------- 

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

(Prazo de execução) ------------------------------------------------- 

O prazo de execução dos trabalhos complementares é de ……..(……..) dias.  

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

(Cabimento e compromisso) ------------------------------------------ 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do segundo contratante para o ano corrente e seguintes, tendo o encargo 

resultante deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte 

classificação: Económica: ……………….; Cabimento n.º………………... ----------- 

2. Com o presente contrato adicional foi assumido o Compromisso n.º 
………………, em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 9.º e n.º 3, 

do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e artigo 

7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho. ------- 

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

(Garantia para cumprimento das obrigações por parte do segundo 

contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução dos trabalhos complementares, o segundo 

contratante presta, a favor do primeiro contratante, …………………………, no 

valor de € 1.548,24 (mil, quinhentos e quarenta e oito euros e vinte 

e quatro cêntimos), correspondente a 5% do valor dos trabalhos 

complementares, objeto do presente contrato. ----------------------- 

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

(Foro competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----------------- 

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

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações, e na restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

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

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 
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1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato adicional, 

serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor 

para o processamento das despesas públicas. ------------------------ 

2. A execução do presente contrato adicional foi autorizada por 

deliberação camarária do passado dia …………………………. ------------------- 

3. Foi feita prova, através da entrega de certidões, da situação 

contributiva regularizada perante a Segurança Social e Autoridade 

Tributária. -------------------------------------------------------- 

4. Este contrato adicional foi elaborado em duplicado, sendo um 

exemplar para cada um dos contratantes. ---------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em 1 de 

setembro de 2020, registado nos serviços municipais – UCE, sob o n.º 

25/2020, com as alterações introduzidas pelo 1.º adicional, registado 

nos serviços municipais – UCE, sob o n.º 17/E/2021. ----------------- 

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

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

Contrato n.º ……./……./202…..----------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.06.21. – 

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 

2021.06.21. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.2. “OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO 

DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES- LOTES 1 E 3” – PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 299/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 68 de 6 de abril de 2020, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “OBRAS 

COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE 

URBANA SUSTENTAVEL DE CHAVES”. -------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 25 de maio de 2020, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A.”, a execução da referida empreitada. ----------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 28 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado em 108 470,00 € (cento e oito 

mil quatrocentos e setenta euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa 

legal em vigor, correspondendo 89 990,00€ (oitenta e nove mil 

novecentos e noventa euros) ao LOTE 1 e 18 480,00€ (dezoito mil 

quatrocentos e oitenta euros) ao LOTE 3, importando destacar: ------- 

• Prazo de execução da obra: Lote 1: 90dias; Lote 3: 60 dias ------ 

• Data da consignação: 26 novembro de 2020 ------------------------ 
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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. -------------- 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 1 de abril de 2020, o Município de Chaves aprovou 

uma prorrogação de prazo a titulo graciosa de 60 e 90 dias, 

respetivamente para o Lote 1 e Lote 3. Para a prorrogação de prazo foi 

considerada como data de inicio dos trabalhos a data da consignação, 

o que adiaria para o dia 25 de abril, a data para a conclusão dos 

trabalhos em ambos os Lotes. ---------------------------------------- 

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

1. Na presente data, os trabalhos que faltam executar, respeitam ao 

fornecimento e colocação das caldeiras para as arvores, trabalhos que 

se preveem iniciar a partir do próximo dia 14 de junho, encontrando-

se os restantes trabalhos concluídos. ------------------------------- 

2. Dada a situação de emergência nacional, em resultado da atual 

pandemia, a empresa foi obrigada a adotar medidas de contenção. Tais 

medidas, embora não tivessem impossibilitado de forma absoluta a 

execução da obra, conduziram à impossibilidade do cumprimento do 

respetivo prazo de execução. Os trabalhos que faltam executar, dada a 

sua natureza, dependem sobretudo da entrega de mobiliário urbano, 

nomeadamente as caldeiras para as arvores, fornecidas por outras 

empresas que também estiveram sujeitas a medidas de contenção, 

provocando incumprimentos nos prazos de entrega inicialmente 

estabelecidos ------------------------------------------------------ 

III- Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que os trabalhos se vão agora 

executar, de forma regularizada, sem impedimentos aparentes no 

fornecimento de materiais e que sem uma prorrogação ao prazo de 

execução da obra se torna impraticável a entidade executante concluir 

a mesma, propõe-se o seguinte: -------------------------------------- 

a) A aprovação de uma prorrogação graciosa do prazo de execução da 

obra, sem direito a qualquer acréscimo do valor da revisão de preços 

em relação ao prazo contratado, do seguinte modo: para o LOTE 1, 65 

dias e para o LOTE 3, 65 dias, permitindo deste modo a conclusão das 

obras do LOTE 1 e LOTE 3, até ao dia 29 de junho de 2021; ----------- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada. ----------------------------------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

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

Divisão de Obras Publicas, 22 de abril de 2021 ---------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.04.22. – 

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 

2021.06.21. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara para apreciação e deliberação.  ----------------- 
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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. --------------------------------------------- 

 

 

1.3. “PARU 2.1 – REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE”. PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------------------ 

Foi presente a informação nº 314/2021, 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 144, de 27 der julho de 2020, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “PARU 2.1 – 

Reabilitação do Museu da Região Flaviense, do Castelo, Baluarte e 

Envolvente”. ------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 31 de agosto de 2020, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras Públicas, 

S.A.”, a execução da referida empreitada. --------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 24 de setembro de 2020. --- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 414.499,00€ (Quatrocentos e 

catorze mil, quatrocentos e noventa e nove euros), acrescido do valor 

do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------------ 

5. Prazo de execução da obra, 180 dias. ---------------------------- 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, tendo tomado conhecimento em 4 de outubro de 2020. 

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 28 de outubro de 2020. ---------------------------------- 

8. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia 

4 de junho de 2021, solicitar a prorrogação de prazo para a conclusão 

da empreitada por um período de 30 dias, alegando que os trabalhos 

tiveram atrasos devido ao Coronavírus – Covid 19. ------------------- 

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

1. A empreitada prevê a reabilitação do Museu da região flaviense, do 

castelo, baluarte e envolvente, visando essencialmente a substituição 

de coberturas, a eliminação das patologias e a criação de 

acessibilidades. --------------------------------------------------- 

2. O prazo da obra, considerando o seu início na data do Auto de 

Consignação, mais prorrogação de prazo aprovada de harmonia com a 

deliberação camarária tomada em reunião ordinária do dia 29 de abril 

de 20201, deveria terminar no dia 26 de junho 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. Na sequência da pandemia do vírus Covid-19, foram declarados 

estados de emergência em Portugal. ---------------------------------- 

5. Durante esta fase da pandemia, de acordo com o adjudicatário da 

obra, viu-se confrontado com diversos constrangimentos, que 

determinaram a necessidade de prorrogação de prazo de execução da 

presente empreitada, designadamente efeitos de interrupção das cadeias 

de abastecimento, abrangendo materiais, equipamentos necessários e 

indispensáveis à execução dos trabalhos. ---------------------------- 
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6. O adjudicatário da obra solicita prorrogação até 25 de julho de 

2021, 30 dias. ------------------------------------------------------ 

7. Assim, tendo em consideração as circunstâncias imprevistas que que 

se verificaram, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 

30 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 até que estejam reunidas condições para trabalhar 

normalmente. ------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se o seguinte: ----------------------------- 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

b) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo graciosa 

por um período de 30 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, 18 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Email do pedido --------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.06.18. – 

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 

2021.06.18. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.4. REMODELAÇÃO / REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DO “CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2021 ------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, NORTEADOS, LDA., no valor de 13.478,42 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.06.18. --------------------------------------------------------

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 € 13.478,42 

(Treze mil, quatrocentos e setenta e oito euros e quarenta e dois 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.5. OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUÍDAS NO PLANO DE 

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES – LOTE 2 e 4 - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 02/DOP/2021 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, Bcity – Manutenção Espaços Urbanos, Unipessoal, LDA., no 

valor de 12.340,00 €, 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 

2021.06.18. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 12.340,00 

(Doze mil, trezentos e quarenta euros), acrescido de IVA à taxa legal 

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

 

 

1.6. REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA FERNÃO 

DE MAGALHÃES, CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021 (REVISÃO DE 

PREÇOS) ------------------------------------------------------------ 

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, EDIBARRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., no valor de 

3.292,82 €, 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 

2021.06.18. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 3.292,82 

(Três mil, duzentos e noventa e dois euros e oitenta e dois cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.7. LOTES 9 E 13 – REQUALIFICAÇÃO DA AV. TENENTE VALADIM (PAMUS 1.6) 

E AV. SANTO AMARO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021 (REVISÃO DE PREÇOS)  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 394,17 €, 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 

2021.06.18. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 394,17 

(Trezentos e noventa e quatro euros e dezassete cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 
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1.8. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021 

(TRABALHOS COMPLEMENTARES) ------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 21.001,62  €, 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 

2021.06.18. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 21.001,62 

(Vinte e um mil e um euro e sessenta e dois cêntimos), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

 

 

1.9. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES - 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 31.534,18 €, 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 

2021.06.18. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 31.534,18 

(Trinta e um mil, quinhentos e trinta e quatro euros e dezoito 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.10. 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 30/DOP/2021 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ---------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 30/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 29.159,60 

€, 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 

2021.06.18. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 29.159,60 

(Vinte e nove mil, cento e cinquenta e nove euros e sessenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.11. 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 
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DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 31/DOP/2021 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 31/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – Construções & Granitos, Lda., no valor de 29.602,60 

€, 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 

2021.06.18. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 29.602,60 

(Vinte e nove mil, seiscentos e dois euros e sessenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.12. PARU 2.1 – REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 07/DOP/2021 -------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 07/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 56.692,53 €, 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 

2021.06.18. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 56.692,53 

(Cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e dois euros e cinquenta 

e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------- 

 

 

1.13. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 07/DOP/2021 (LOTE 2) ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 07/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 52.217,76 €, 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 

2021.06.18. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 52.217,76 

(Cinquenta e dois mil, duzentos e dezassete euros e setenta e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.14. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 08/DOP/2021 (LOTE 3) ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 08/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 117.181,85 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.06.18. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

117.181,85 (Cento e dezassete mil, cento e oitenta e um euros e oitenta 

e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------- 

 

 

1.15. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA E.B 2.3 DE VIDAGO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO  

Foi presente a informação nº 317/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação da Escola E.B 2.3 

de VIDAGO”. --------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 14 de setembro de 

2020, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Edibarra Engenharia 

e construção, SA”, a execução da referida empreitada. --------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 09 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 408.000,00 € (Quatrocentos 

e Oito Mil Euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 75 dias. ----------------------------- 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 12 de outubro de 2020. ---------------------------------- 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 26 de outubro de 2020, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 30 de outubro de 2020. ----------------------- 

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

1 - O prazo da obra, considerando o seu início na data de aprovação 

do PSS, deveria terminar em março de 2021. -------------------------- 

2 – Tal não ocorrerá já que esta apresenta, uma faturação de 76,98%, 

faltando ainda executar pavimentos, coberturas do pavilhão 

gimnodesportivo e anexos, finalizar a execução de isolamentos de 

paredes (ETICS) no bloco principal (Bloco A), bem como os trabalhos 

que dizem respeito aos acabamentos das coberturas, ou seja, remates, 

caleiras, rufos e órgãos de drenagem (tubos de queda, capiteis e 

respetivas caixas de areia existentes no passeio). ------------------ 

3 – A empresa adjudicatária apresentou uma reprogramação do plano de 

trabalhos, solicitando uma prorrogação do prazo de execução, alegando 

para o efeito o seguinte: ------------------------------------------- 

3.1 - Atrasos constantes e significativos na entrega atempada de 

materiais pelos fornecedores devido à pandemia; ---------------------

3.2 - Devido ao mesmo motivo, fez-se também sentir nestes mesmos 

períodos uma enorme falta de mão de obra qualificada para o efeito, 

no que diz respeito a determinados trabalhos mais específicos; ------ 

3.3 - Outro fator que impossibilita o cumprimento do prazo contratual 

é a interligação dos trabalhos complementares com os trabalhos 

previstos, não sendo possível a execução dos trabalhos previstos sem 

a execução dos trabalhos complementares; ---------------------------- 

3.4 - Por fim, as condições meteorológicas que se fizeram e ainda se 

fazem sentir impossibilitam a execução da maioria dos trabalhos 
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previstos, nomeadamente a execução de isolamentos de paredes (ETICS), 

substituição das coberturas e execução de pavimentos em betuminoso. 

4 - Relativamente ao material, cuja demora causa mais constrangimentos 

– os painéis sandwich, os fornecedores têm em carteira um grande volume 

de encomendas, não estando a ser capazes de dar resposta às mesmas em 

tempo útil. Para contornar este problema e conseguir atender às 

exigências do Dono de Obra, o adjudicatário encontra-se neste momento 

a trabalhar com vários fornecedores, de modo a não ter falhas de 

fornecimento. ------------------------------------------------------ 

5 – Relativamente à mão de obra, e devido à pandemia, existe atualmente 

uma grande escassez no que se refere a pessoal qualificado para a 

execução de colocação dos painéis sandwich e respetivos materiais de 

acabamentos (caleiras, rufos e órgãos de drenagem), trabalhos estes 

que constitui uma parcela considerável desta obra. ------------------ 

6 – Tendo sido aprovados trabalhos a mais, cuja finalização dos mesmos 

aponta para final de julho, a conclusão dos ditos trabalhos normais 

apenas poderão ser concluídos aquando dos complementares, devido ao 

fato de ambos dependerem uns dos outros. ---------------------------- 

7 – Devido às intempéries que se fizeram sentir durante o período 

normal dos trabalhos em obra, houve necessidade de reprogramarem-se 

os mesmos para desta forma mitigar os atrasos que se fizeram sentir 

na obra. ------------------------------------------------------------ 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

1 – Face ao exposto, e tendo em consideração que o ritmo de execução 

dos trabalhos aumentou exponencialmente no último mês, demonstrando 

que as medidas tomadas se encontram a surtir efeito, propõe-se a 

prorrogação graciosa do prazo de execução da obra, não havendo aqui 

direito à revisão de preços, até ao dia 06 de agosto de 2021, já que 

a não concessão desta prorrogação acarretaria graves inconvenientes 

para o Município. --------------------------------------------------- 

2 – Deve em caso de aprovação desta prorrogação de prazo notificar-se 

o empreiteiro para apresentação do novo plano de trabalhos. --------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 03 de março de 2021 ----------------------------------------- 

(Gilberto Fernandes, Eng.º) ----------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.03.03. – 

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 

2021.06.21. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara para apreciação e deliberação.  ----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.16. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“ECOVIA DO TÂMEGA - 3.ª FASE  / VIDAGO - VILA POUCA DE AGUIAR” E 

NOMEAÇÃO DO RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. ----- 

Foi presente a informação nº 349/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1 -A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica – 2ª Série, nº 40 de 26 de fevereiro de 2021, concurso 

público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Ecovia do 

Tâmega - 3.ª Fase  / Vidago - Vila Pouca de Aguiar”. ---------------- 
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2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 15 de abril de 2021, o Município de Chaves adjudicou 

ao consórcio formado pelas empresas “Norteados, Lda. e Tâmega Trans, 

Lda.”, a execução da referida empreitada. --------------------------- 

3 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, é de 368.000,00 € (Trezentos e sessenta e oito 

mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, com o 

prazo de execução da obra 180 dias. --------------------------------- 

4 – O adjudicatário, apresentou a dia 21 de junho de 2021, o Plano 

de Segurança e Saúde no Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis. 

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

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis. ---------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra. ----------------------- 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pelo Sr. º Eng.º 

Vítor Pereira, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de ser 

aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser atualizado, 

sempre que no decurso da empreitada se verifique que as condições 

iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou identificados 

novos riscos. ------------------------------------------------------- 

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

Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se: ------------------------------------------- 

1. Aprovação do Plano de Segurança e Saúde em anexo; --------------- 

2. Nomear como coordenador de segurança o Técnico Superior, Eng.º 

Vítor Pereira; ------------------------------------------------------ 

3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------- 

4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 21 de junho de 2021. --------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues) ----------------------------------- 

Em Anexo: Plano de Segurança e Saúde. ------------------------------- 

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

2021.06.21. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara para apreciação e deliberação.  ----------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 
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VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

1. EMPREITADA “ECOVIA DO TÂMEGA (2ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL 

DA CICLOVIA CHAVES/VIDAGO (VALORIZAR )”. - DISPONIBILIZAÇÃO DA PARCELA 

DE TERRENO Nº 33, LOCALIZADA NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E 

SAMAIÕES, CONCELHO DE CHAVES, INDISPENSÁVEL À CONCLUSÃO DA REFERIDA 

OBRA. - RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 30/03/2020, DE REQUERER A DUP, 

COM CARATER DE URGÊNCIA, TOMADA AO ABRIGO DA PROPOSTA Nº 17/GAP/2020. 

PROPOSTA Nº 70/GAPV/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e fundamentação ----------------------------------- 

1. Ao abrigo da competência que lhe está legalmente confiada nos 

termos do disposto na alínea vv), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I 

à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, e no n.º 1 do artigo 4º do Código 

das Expropriações – C. E. -, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de 

setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 56/2008, de 4 de 

setembro, o executivo camarário em sua reunião ordinária realizada no 

pretérito dia 30 de março de 2020, deliberou requerer a declaração de 

utilidade pública - DUP - para efeitos de expropriação, das parcelas 

de terreno indispensáveis à concretização da execução da obra 

denominada “Ecovia do Tâmega (2ª Fase) – Restabelecimento Integral da 

Ciclovia Chaves/Vidago (VALORIZAR)” - do Km 1+400 ao Km 4+400, com os 

fundamentos constantes da Proposta Nº 17/GAP/2020, que se dão aqui  

por integralmente reproduzidos, para todos os efeitos legais. ------- 

2. A referida deliberação camarária abrangia 40 parcelas de terreno, 

identificadas com os números 1, 2, 3, 4.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 16.1,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 32, 33 e 34.3, 4.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 16.1,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 32, 33 e 34. ------------------------ 

3. Na sequência de tal resolução, vieram a ser notificados da 

resolução de expropriar os aparentes proprietários das aludidas 

parcelas de terreno, no estrito cumprimento do disposto no n.º 5 do 

artigo 10º do C.E., tendo sido assegurada a aquisição de todas as 

parcelas, privilegiando-se acordos amigáveis de aquisição, em sede de 

procedimento pré-expropriativo, à exceção da parcela de terreno nº 33, 

dado não haver condições para aquisição da mesma sem recurso à 

declaração de utilidade pública da expropriação. -------------------- 

4. Tendo em vista a prossecução da instrução do pedido de declaração 

de utilidade pública da expropriação da parcela de terreno necessária 

à conclusão da obra supra identificada, a remeter à Direção-Geral das 

Autarquias Locais, a deliberação camarária deverá ser retificada no 

sentido do pedido de DUP incidir apenas sobre a parcela que vai ser 

objeto de expropriação, no caso a parcela nº 33. -------------------- 

5. As diligências e atos procedimentais executados na sequência da 

deliberação camarária de 30 de março de 2020, que adotou a resolução 

de requerer a utilidade pública da expropriação, não foram alheios às 

dificuldades e constrangimentos decorrentes do teletrabalho adotado 

na sequência dos estados de emergência e de calamidade declarados no 

âmbito do combate à epidemia Covid-19. ------------------------------ 

6. Nessa justa medida, em sede da execução da referida empreitada, 

veio a constatar-se que se registou uma desconformidade entre a planta 

de trabalho usada para a implantação da obra “Ecovia do Tâmega (2ª 
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Fase) – Restabelecimento Integral da Ciclovia Chaves/Vidago 

(VALORIZAR)”, e aquela que constava no processo administrativo de 

suporte à tomada da resolução de requerer a utilidade pública da 

expropriação, nomeadamente no que se referia à numeração de 

identificação das parcelas. ----------------------------------------- 

7. Tal facto induziu em erro a unidade orgânica responsável pela 

execução da empreitada ao proceder à consignação total da obra, em 2 

de março de 2021, quando, de facto, não foi conquistada a concordância 

da proprietária para a aquisição da parcela nº 33, conforme retro 

exposto, erro que que impõe, nos termos do Artigo 174º do Código do 

Procedimento Administrativo, que a consignação total da obra, titulada 

no auto de consignação celebrado em 2 de março de 2021, seja retificada 

para uma consignação parcial. --------------------------------------- 

8. Sendo certo que a obra veio a ser regularmente executada,  e que 

relativamente ao valor contratualmente estabelecido para a empreitada, 

no montante de €728 972,49, já foram executados trabalhos que ascendem 

ao montante de €651 050,30, sendo imprescindível para a conclusão da 

mesma, assegurar a posse administrativa da referida parcela nº 33, 

tanto mais que se trata de uma obra financiada ao abrigo da candidatura 

nº P037418, designada por “Ecovia do Tâmega (2ªfase) - 

restabelecimento da ciclovia Chaves-Vidago” ao programa Valorizar, 

concretamente à Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, 

promovida pelo Turismo de Portugal IP. ------------------------------ 

9.  A respetiva operação física e financeira deve estar concluída 

até 31 de dezembro de 2021, conforme resulta do pedido de prorrogação 

do prazo submetido pelo Município em 21 de dezembro de 2020, 

devidamente autorizado por comunicação daquela entidade de 11 de março 

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

10. Neste contexto, pelas razões supra expostas, deverá ser 

retificado o “Mapa de Expropriações/Quadro de Parcelas”, que instruiu 

a Proposta Nº 17/GAP/2020, devidamente sancionado pelo executivo 

camarário em sua reunião de 30 de março de 2020, passando o mesmo a 

reflectir todas as alterações acima descritas, ou seja, eliminação de 

todas as parcelas para as quais foi conquistada a aquisição por via 

do direito privado, ficando a constar do mesmo, apenas, a dita parcela 

nº 33, adequando-se, em conformidade, para efeitos da estimativa dos 

encargos com a expropriação, o valor de €1 225,38 (mil, duzentos e 

vinte e cinco euros e trinta e oito cêntimos) conforme relatório de 

avaliação prévia, elaborado pelo perito da lista oficial, Luís Miguel 

Cunha Barrias, Engenheiro Civil, documento cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, encontrando-

se a respetiva verba cativa pelo Compromisso nº 2021/1948, documento 

que se anexa. ------------------------------------------------------- 

II - Proposta em sentido estrito ------------------------------------ 

Assim, considerando que, nos termos do disposto na alínea vv), do nº 

1, do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal, órgão executivo da Autarquia, propor, nos 

termos da lei, a declaração de utilidade pública, para efeitos de 

expropriação, não sendo, tal competência, susceptível de delegação no 

Presidente da Câmara, proponho ao executivo camarário que adote 

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

a) Ao abrigo do disposto no Artigo 10º do Código das Expropriações, 

aprovado pela Lei nº. 168/99, de 18 de setembro alterado e republicado 

pela Lei nº 56/2008, de 4 de setembro, seja ret8ificada a deliberação 

de 30 de março de 2020, a qual determinou a resoluçãode expropriar 

enquanto ato preparatório indispensável à obtenção da declaração de 

utilidade pública com vista à expropriação das parcelas de terreno 
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necessárias à execução da obra denominada “Ecovia do Tâmega (2ª Fase) 

– Restabelecimento Integral da Ciclovia Chaves/Vidago (VALORIZAR)” - 

do Km 1+400 ao Km 4+400, anexando-se, para o efeito, novo “Mapa de 

Expropriações/Quadro de Parcelas”, devidamente retificado, no que 

respeita à identificação da parcela 33 a expropriar; ----------------   

b) Que seja retificado o auto de consignação da obra, no sentido da 

mesma ser parcial e não total, em virtude da parcela nº33 não ter sido 

abrangida pelos acordos de aquisição por via do direito privado, 

devendo a unidade orgânica competente, no caso a Divisão de Obras 

Públicas, promover os atos procedimentais e diligências necessárias à 

execução desta decisão administrativa, no estrito cumprimento do 

disposto no Código dos Contratos Públicos; -------------------------- 

c) Por fim, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento por 

parte do executivo camarário, deverá o Presidente da Câmara, em sede 

de execução de tal decisão, remeter a respectiva documentação à DGAL, 

a requerer, ao respetivo membro do Governo, a obtenção da D.U.P., com 

carater urgente, para a parcela número 33, notificando, também, de tal 

ato procedimental a respetiva interessada, devendo, para o efeito, a 

presente proposta ser encaminhada para a unidade orgânica com 

competências na matéria – Unidade de Contratos e Expropriações. ----- 

Chaves, 18 de junho de 2021. ---------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

Em Anexo: Mapa de Expropriações devidamente retificado e compromisso 

de verba. ----------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

1. ACORDO – MUNICIPIO DE CHAVES – SOGILUB. INFORMAÇÃO Nº300/DA/2021.- 

Foi presente a informação nº300/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

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

Os produtores de óleos usados são responsáveis pela sua correta 

armazenagem e encaminhamento para o circuito de gestão dos óleos 

usados, que é assegurado pelos produtores de óleos novos. A gestão do 

circuito de óleos usados a nível nacional é feita atualmente pelo 

sistema integrado de gestão de óleos usados da SOGILUB, entidade 

gestora licenciada. Assim, o Município de Chaves, no exercício das 

competências, produz óleos lubrificantes usados e é responsável pela 

entrega de óleos à SOGILUB – Sociedade de Gestão Integrada de óleos 

Lubrificantes usados, Lda., sociedade com licença para a gestão do 

SIGOU, válida até 31 de dezembro de 2019 e emitida a 30 de abril de 

2015. -------------------------------------------------------------- 

A 8 de maio de 2017 foi celebrado um Protocolo de Cooperação entre a 

SOGILUB e o Município de Chaves com vista à gestão ambientalmente 

equilibrada dos óleos lubrificantes usados e assim garantir a recolha 

dos óleos usados produzidos. ---------------------------------------- 

A 4 de outubro de 2019, foi publicado o Despacho n.º 9429/2019, no 

qual informa que foi concedida a prorrogação da licença da SOGILUB, 

Lda, pelo período de um ano, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 

2020 e assim foi realizada uma adenda ao Protocolo de Cooperação” 
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entre a SOGILUB e o Município de Chaves, com termino a 31 de dezembro 

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

Considerando o despacho n.º 1172/2021 dos Ministérios da Economia e 

Transição Digital e do Ambiente e Ação Climática – Gabinetes do 

Secretario de Estado do Comercio, Serviços e Defesa do Consumidor e 

da Secretaria de Estado do Ambiente, publicado no Diário da Republica 

n.º 20, 2º Serie, de 2021-01-29, concedendo à SOGILUB – Sociedade de 

Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda., licença para a 

gestão de um Sistema de Gestão de Óleos Usados, valida de 1 de janeiro 

de 2021 até 31 de dezembro de 2025 (em anexo). ----------------------

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

Assim, face ao exposto, e de acordo com o referido despacho, deverá o 

Município de Chaves realizar o acordo com a SOGILUB o qual se anexa, 

para tal, este assunto deverá ser agendado para a próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal e desde já que fique legitimado o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Chaves para a assinatura do referido 

acordo.------------------------------------------------------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves: 04 de junho de 2021------------------------------------------ 

(Luís Filipe Carvalho Baia Braz, Eng.ª)------------------------------ 

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

Acordo com o produtor de óleo usado (prou) n.º 170300237-------------

Despacho n.º 1172/2021 dos Ministérios da Economia e Transição Digital 

e do Ambiente e Ação Climática – Gabinetes do Secretario de Estado do 

Comercio, Serviços e Defesa do Consumidor e da Secretaria de Estado 

do Ambiente, publicado no Diário da Republica n.º 20, 2º Serie, de 

2021-01-29---------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DO AMBIENTE, ENG. DELMAR FERNANDES DE 

07/06/2021 --------------------------------------------------------- 

Concordo. À consideração do Senhor Presidente. ---------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICPAL, DR. NUNO VAZ DE 

08/06/2021 --------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO ESPAÇO DO DOMÍNIO PUBLICO 

MUNICIPAL PARA A COLOCAÇÃO DE CONTENTORES DESTINADOS À RECOLHA E 

VALORIZAÇÃO DE OAU – INCUMPRIMENTOS – RESOLUÇÃO. INFORMAÇÃO 

Nº304/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº304/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

No dia 6 de fevereiro de 2018 foi assinado um contrato entre o 

Município de Chaves e a Supermatéria, Unipessoal., cujo objeto do 

contrato consiste na concessão, em regime de exclusividade, do uso 

privativo do espaço do domínio publico municipal, para a colocação de 

contentores destinados à recolha e valorização de óleos alimentares 

(OAU), com a duração de dez anos, iniciando-se a sua contagem com 

efeitos retroativos ao 1 de agosto de 2016, uma vez que, por lapso, 

não foi celebrado na devida altura (em anexo). ---------------------- 

No dia 9 de junho de 2020 foi elaborada uma informação na Divisão de 

Ambiente com o número 161/2020, alertando que a Supermatéria, 

Unipessoal., não cumpria o clausulado no contrato as seguintes 

alíneas:------------------------------------------------------------ 
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• j do ponto 1 da clausula 4ª – Limpar todos os equipamentos 

utilizados na concessão, com o fim de oferecerem um aspeto de limpeza 

e asseio que os serviços merecem; ----------------------------------- 

• k do ponto 1 da clausula 4ª – Garantir as perfeitas condições de 

funcionamento de todos os veículos quer mecanicamente, quer a nível 

de pintura, sinalização e sistemas de segurança; -------------------- 

• l do ponto 1 da clausula 4ª – Suportar os encargos com a ocupação 

do domínio publico, cujo valor mínimo é o que consta do Regulamento 

de Liquidação e Cobranças de Taxas Municipais; ---------------------- 

• m do ponto 1 da clausula 4ª – Promover, a seu encargo o 

desenvolvimento de campanhas de sensibilização, com vista à 

prossecução dos objetivos estabelecidos na legislação vigente 

referente à matéria de OAU. ----------------------------------------- 

Como se pode verificar nas seguintes fotografias: ------------------- 
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De seguida a Supermatéria, Unipessoal., após notificação do teor da 

informação atrás referida, através do Edital n.º 96/20 em 11 de agosto 

de 2020 (em anexo), retirou todos os oleões (Contentores Destinados à 

Recolha de OAU) existentes na Cidade de Chaves, dentro do prazo 

estipulado, sobre a notificação indicada no ponto anterior.---------- 

Decorridos mais de 7 meses, e perante a não colocação por parte da 

Supermatéria, Unipessoal., de nenhum tipo de oleões (Contentores 

Destinados à Recolha de OAU), eu, enviei um email no dia 3 de março 

do corrente ano, a solicitar a colocação dos pontos de recolha de OAU, 

inicialmente em número de 18, que obedece às localizações constantes 

da proposta apresentada pela SUPERMATERIA, conforme o ponto 2, da 

cláusula 1º do contrato supramencionado, no prazo máximo de 60 dias 

úteis (em anexo).---------------------------------------------------- 

Decorridos mais de 60 dias uteis e perante as seguintes fotografias:- 

 

 
Verifica-se que a Supermatéria, Unipessoal., não cumpriu o solicitado 

no email enviado a 3 de março de 2021, violando o clausulado no 

contrato celebrado entre o Município de Chaves e a Supermatéria, 

Unipessoal., nomeadamente:------------------------------------------ 

• Alínea a. da clausula 8ª – Atraso na execução de trabalhos que 

ponha em causa a continuidade do serviço publico; ------------------- 

• Alínea d. da clausula 8ª – Incumprimento de qualquer obrigação 

contratual que ponha irremediavelmente em causa a manutenção de 

presente contrato. -------------------------------------------------- 
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Assim, perante os incumprimentos efetivados por parte da Supermatéria, 

Unipessoal., proponho a resolução por parte do Município de Chaves do 

Contrato de Concessão de Uso Privativo do Espaço do Domínio Publico 

Municipal para a Colocação de Contentores Destinados à recolha e 

valorização de OAU, à luz da previsão constante na clausula 8ª do 

referido contrato, procedendo-se  em sintonia com a previsão constante 

no número 2 da referida clausula 8ª do contrato de concessão em 

análise. ----------------------------------------------------------- 

Por último, caso esta informação venha a merecer concordância do Senhor 

Presidente Dr. º Nuno Vaz, a mesma deve ser remetida ao órgão executivo 

na próxima reunião de câmara e posteriormente se houver concordância 

do órgão executivo a Supermatéria, Unipessoal., deverá ser notificada 

da deliberação que vier a ser adotada.------------------------------- 

À consideração Superior--------------------------------------------- 

Chaves, 11 de junho de 2021----------------------------------------- 

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

(Luís Filipe de Carvalho Baia Braz, Eng.º)-------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DO AMBIENTE, ENG. DELMAR FERNANDES DE 

11/06/2021 --------------------------------------------------------- 

Concordo. À consideração do Senhor Presidente. ---------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICPAL, DR. NUNO VAZ DE 

15/06/2021 --------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ÉRICA FILIPA FERREIRA RIBEIRO. 

INFORMAÇÃO Nº305/DA/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº305/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 03 de maio de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Érica Filipa Ferreira Ribeiro, a 

solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 03 de maio de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. -- 

A 11 de junho de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº333/SIS - 2021, que a Srª èrica Filipa Ferreira 

Ribeiro, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar o valor das faturas, em prestações.------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, as faturas em causa, correspondem à data de hoje 

683,05€.------------------------------------------------------------ 

2. DO DIREITO:---------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 
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O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Considerando o nº1 do artigo 166º do Regulamento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, e considerando que o valor é 

superior a 501€ e inferior a 750 €, a prestação mensal será de 75,00€, 

pelo que o faseamento do pagamento em 10 prestações dá cumprimento ao 

exigido.------------------------------------------------------------ 

Considerando que o valor da prestação é de 75€, o valor em causa 

corresponde a 10 prestações. Sendo 9 prestações no valor de 75€ e a 

última no valor de 26,56€.------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 683,05€, em 10 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

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

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação;--------------------------------------------------- 

c. Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Ambiente.-------------------------- 

Chaves, 14 de junho de 2021.---------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.----------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SR. ENG. VITOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 2021.06.15: ----------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. ANULAÇÃO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INFORMAÇÃO 

Nº306/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº306/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO:---------------------------------------------------- 

Vem esta Divisão informar que detetou um contrato de avença em 

duplicado, referente a uma habitação em Vila Verde da Raia.---------- 

2. DO DIREITO:---------------------------------------------------- 

Na realidade, após ser consultado o processo de Abastecimento de Água, 

verificou-se que existia em nome de Alcina da Silva Batista um contrato 

na rua do Santo em Vila Verde da Raia e por lapso dos serviços foi 

feito um contrato de Avença a 05 de setembro de 2019 na rua do Poço 

nº7, em Vila Verde da Raia, para a mesma habitação. ----------------- 

Na morada da rua do Santo as faturas de abastecimento de água estão a 

ser pagas por transferência bancária, na rua do Poço são enviadas ao 

cliente e encontram-se por liquidar 21 faturas no valor de 77,34€. O 

cliente não se apercebeu desta situação porque é emigrante em França 

e devido à pandemia não veio a Portugal desde 2019.------------------ 

3. PROPOSTAS:----------------------------------------------------- 
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Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do Executivo Municipal, com vista à tomada de 

decisão  consubstanciada na autorização da anulação das faturas de 

abastecimento de água no valor de 77,34€;---------------------------- 

b. Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Ambiente.-------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.------------------------ 

Chaves, 15 de junho de 2021------------------------------------------ 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SR. ENG. VITOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 2021.06.17: ----------------------------------------------- 

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

 

 

5. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. MARA SOFIA DIAS MORAIS CALDAS 

DA SILVA. INFORMAÇÃO Nº308/DA/2021. -------------------------------- 

Foi presente a informação nº308/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO:---------------------------------------------------- 

Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 26 de abril de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Mara Sofia Dias Morais Caldas da 

Silva, a solicitar o pagamento em prestações, de uma fatura de 

abastecimento de água.----------------------------------------------- 

A 03 de maio de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. 

A 07 de junho de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº325/SIS - 2021, que Mara Sofia Dias Morais 

Caldas da Silva, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção 

de liquidar o valor da fatura, em prestações.------------------------ 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, a fatura em causa, corresponde à data de hoje 

450,94€.------------------------------------------------------------ 

2. DO DIREITO:---------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Considerando o nº1 do artigo 166º do Regulamento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, e considerando que o valor é 

superior a 251€ e inferior a 500 €, a prestação mensal será de 50,00€, 
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pelo que o faseamento do pagamento em 10 prestações dá cumprimento ao 

exigido.------------------------------------------------------------ 

Considerando que o valor da prestação é de 50€, o valor em causa 

corresponde a 10 prestações. Sendo 9 prestações no valor de 50€ e a 

última no valor de 3,90€.-------------------------------------------- 

3. PROPOSTAS:----------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 450,94€, em 10 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

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

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação;--------------------------------------------------- 

c. Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Ambiente.-------------------------- 

Chaves, 15 de junho de 2021.----------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.------------------------ 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SR. ENG. VITOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 2021.06.17: ----------------------------------------------- 

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

 

 

6. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. BRUNO GUEDES TEIXEIRA. 

INFORMAÇÃO Nº307/DA/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº307/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 06 de maio de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Bruno Guedes Teixeira, a solicitar 

o pagamento em prestações, de uma fatura de abastecimento de água.--- 

A 07 de maio de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. -- 

A 07  de junho de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº322/SIS - 2021, que Bruno Guedes Teixeira, 

demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de liquidar o 

valor da fatura, em prestações.-------------------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos e que se anexa à 

presente informação, a fatura em causa, corresponde à data de hoje 

178,40€.------------------------------------------------------------ 

2. DO DIREITO:---------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 
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prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

Considerando o nº1 do artigo 166º do Regulamento Municipal dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos, e considerando que o valor 

da dívida é inferior a 250€, a prestação mensal será de 25,00€, pelo 

que o faseamento do pagamento em 8 prestações dá cumprimento ao 

exigido.------------------------------------------------------------ 

Considerando que o valor da prestação é de 25€, o valor em causa 

corresponde a 8 prestações. Sendo 7 prestações no valor de 25€ e a 

última no valor de 3,40€.-------------------------------------------- 

3. PROPOSTAS:----------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 178,40€, em 8 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

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

nos termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação;--------------------------------------------------- 

c. Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da 

deliberação que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão 

executivo municipal, à Divisão de Ambiente.-------------------------- 

Chaves, 15 de junho de 2021.---------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.----------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SR. ENG. VITOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 2021.06.18: ----------------------------------------------- 

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

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 
 
1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUNOS, EM 

CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE CHAVES, PARA O ANO LETIVO 

DE 2021/2022. CONCURSO PÚBLICO Nº2/UCP/2021. ------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Tornando-se necessário proceder à aquisição do serviço identificado 

em epígrafe, de acordo com a Informação n.º38/UE/2021, em anexo, 

submete-se à consideração superior a presente proposta que visa o 

seguinte: ---------------------------------------------------------- 
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1. Escolha do tipo de procedimento ------------------------------- 

- Considerando que o preço base do presente procedimento é de 

462.124,25€ (quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e quatro 

euros e vinte e cinco cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor, repartido pelos seguintes lotes: ----------------------------- 

- Lote 1 – Circuito n.º1 – 19.162,50€; ------------------------------ 

- Lote 2 – Circuito n.º2 – 25.165,00€; ------------------------------ 

- Lote 3 – Circuito n.º3 – 26.162,50€; ------------------------------ 

- Lote 4 – Circuito n.º4 – 43.487,50€; ------------------------------ 

- Lote 5 – Circuito n.º5 – 21.787,50€; ------------------------------ 

- Lote 6 – Circuito n.º6 – 49.024,50€; ------------------------------ 

- Lote 7 – Circuito n.º7 – 21.000,00€; ------------------------------ 

- Lote 8 – Circuito n.º8 – 21.000,00€; ------------------------------ 

- Lote 9 – Circuito n.º9 – 20.912,50€; ------------------------------ 

- Lote 10 – Circuito n.º10 – 24.500,00€; ---------------------------- 

- Lote 11 – Circuito n.º11 – 8.750,00€; ----------------------------- 

- Lote 12 – Circuito n.º12 – 35.337,75€; ---------------------------- 

- Lote 13 – Circuito n.º13 – 6.648,25€; ----------------------------- 

- Lote 14 – Circuito n.º14 – 11.704,00€; ---------------------------- 

- Lote 15 – Circuito n.º15 – 13.125,00€; ---------------------------- 

- Lote 16 – Circuito n.º16 – 35.245,00€; ---------------------------- 

- Lote 17 – Circuito n.º17 – 20.840,75€; ---------------------------- 

- Lote 18 – Circuito n.º18 – 42.612,50€; ---------------------------- 

- Lote 19 – Circuito n.º20 – 8.662,50€; ----------------------------- 

- Lote 20 – Circuito n.º21 – 6.996,50€. ----------------------------- 

- Considerando que, no seguimento do exposto na referida informação 

da Unidade de Educação, o preço base indicado no caderno de encargos 

foi calculado tendo em conta o valor/dia praticado no ano letivo 

transato e multiplicado pelos 175 dias previstos para o ano letivo 

2021/2022; --------------------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea a) do nº1 do 

artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poder-se-á lançar 

mão do procedimento “Concurso Público” como procedimento para a 

celebração de contratos, com publicação de anúncio no Jornal Oficial 

da União Europeia; -------------------------------------------------- 

Assim, em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 18º 

do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos 

artigos 36º e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Órgão Executivo 

Municipal, para aplicação do procedimento “Concurso Público”, previsto 

na alínea a) do nº1 do artigo 20º do CCP, para adjudicação da prestação 

de serviços identificada em epígrafe. ------------------------------- 

2. Designação do júri -------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 67º do 

CCP, com exceção do ajuste direto e dos casos previstos no nº3 do 

citado artigo, os procedimentos para a formação de contratos são 

conduzidos por um júri designado pelo órgão competente para a decisão 

de contratar; ------------------------------------------------------- 

Assim, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de 

constituição: ------------------------------------------------------ 

- Membros efetivos: ------------------------------------------------- 

- Presidente: Paula Cabugueira, Chefe da Divisão de Educação e Ação 

Social; ------------------------------------------------------------ 

- 1º Membro Efetivo: Zuleika Rodrigues, Chefe da Unidade de Educação; 

- 2º Membro Efetivo: Lídia Pinto, Técnica Superior. ----------------- 

O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos. ------------------------------------------------------ 

- Membros suplentes: ------------------------------------------------ 
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- 1º Membro Suplente: Márcia Santos, Chefe da Divisão de Gestão 

Financeira; -------------------------------------------------------- 

- 2º Membro Suplente: Susana Borges, Chefe da Unidade de Contratação 

Pública. ----------------------------------------------------------- 

3. Delegação de competências ------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 109º do CCP, sugere-se que as 

competências atribuídas ao órgão competente para a decisão de 

contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na 

parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código. ------------------- 

4. Aprovação do processo de procedimento ------------------------- 

Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea c) 

do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta o 

caderno de encargos, o programa de procedimento e o anúncio do 

concurso. ---------------------------------------------------------- 

5. Caução -------------------------------------------------------- 

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o 

adjudicatário prestará uma caução no valor de 3% do preço contratual. 

6. Adjudicação por lotes ----------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 46.º-A do CCP, a presente 

prestação de serviços será adjudicada por lotes, conforme exposto no 

artigo 4.º do caderno de encargos. ---------------------------------- 

7. Encargos com contratos de aquisição de serviços – artigo 73º da 

Lei nº75-B/2020 de 31 de dezembro – LOE ----------------------------- 

A presente prestação de serviços cumpre o exposto na alínea b) do n.º1 

do artigo 73.º da Lei n.º75-B/2020 de 31 de dezembro, uma vez que, 

conforme exposto na informação n.º38/UE/2021, o valor base foi 

calculado tendo em conta o valor/dia praticado no ano letivo transato 

e multiplicado pelos 175 dias previstos para o ano letivo de 

2021/2022.---------------------------------------------------------- 

8. Compromissos plurianuais -------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº8/2012 

de 21 de fevereiro, e ulteriores alterações, conjugado com o artigo 

22º do decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, a assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 

projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 

acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da 

assembleia municipal. ----------------------------------------------- 

- Considerando que, a Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária, 

no dia 16 de dezembro de 2020, aprovou a assunção de compromissos 

plurianuais previstos no Orçamento e Plano Orçamental Plurianual, bem 

como no Plano de Atividades Municipais onde estão inscritas as despesas 

plurianuais com os encargos de transportes escolares, na rubrica 

020210 e ação do PAM 2021-A-7, conforme documento do PAM, em anexo.-- 

Assim, face ao exposto, a assunção do presente compromisso plurianual, 

de acordo com o quadro sinóptico infra, já foi aprovada pelo Órgão 

Deliberativo Municipal, em sua sessão ordinária, no dia 16 de dezembro 

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

Por ano económico --------------------------------------------------- 
 

Prestação de serviços de transporte terrestre de alunos, em 

circuitos especiais, na área do concelho de Chaves, para o ano 

letivo de 2021/2022 

 

2021 2022 

174.286,86€ 287.837,39€ 

9. Cabimento orçamental ------------------------------------------ 

O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento orçamental 

na rubrica 020210, e na ação do PAM 2021-A-7, conforme informação de 

cabimento em anexo. ------------------------------------------------- 
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À consideração superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 07 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

A Chefe da Unidade de Contratação Pública --------------------------- 

Susana Borges ------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS 

DE 2021.06.14. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

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

2021.06.20. -------------------------------------------------------- 

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

           
                                                                   
2. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO E DA 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – ANO LETIVO 2020/2021 – INCUMPRIMENTO DAS 

CLAUSULAS. INFORMAÇÃO N. 60/DEAS-UE/2021. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. No sentido de dar cumprimento às atribuições que estão cometidas 

ao Município em matéria de fornecimento de refeições aos alunos do 1º 

Ciclo e da Educação Pré-Escolar, para o ano letivo 2020/2021, o 

Município de Chaves efetuou um contrato de prestação de serviços com 

a empresa Eurest Portugal, Lda. no valor unitário por refeição de 1,75 

€, IVA não incluído; ----------------------------------------------- 

2. Na sequência do acompanhamento e fiscalização da execução do 

contrato, em causa, verificou-se que, no passado dia 19 de maio, a 

ementa prevista era “Bife de frango c/ arroz de cenoura e feijão 

preto”, tendo-se constatado o seguinte: ---------------------------- 

2.1). Que, os “bifes de frango”, no refeitório do Centro Escolar, não 

respeitavam as capitações exigidas pelo Caderno de Encargos. Ao longo 

da distribuição das refeições, no refeitório do Centro Escolar, aos 

alunos dos diferentes anos de escolaridade e de forma aleatória, 

procedeu-se à pesagem dos bifes, de acordo com a tabela, em anexo; - 

No que respeitou ao fornecimento de “bifes de frango”, no âmbito das 

refeições transportadas, a Unidade de Educação, foi informada, via 

telefone, que a quantidade foi insuficiente e que não satisfez as 

necessidades das crianças; ----------------------------------------- 

No dia anterior, 18 de maio, verificou-se o descongelamento do peito 

de frango e procedeu-se à pesagem do produto alimentar, tendo-se 

verificado que a quantidade era insuficiente. Perante esta situação, 

a cozinheira da Unidade foi alertada que, a quantidade de peito de 

frango nas arcas de descongelação era insuficiente e informamos da 

existência de caixas de peito de frango nas arcas de congelação, 

ratificando assim a falta de produto. ------------------------------ 

Quando da preparação dos bifes, foi dito uma vez mais, à cozinheira 

da Unidade, que as quantidades seriam insuficientes, ao que respondeu 

que “não se orientava pelo peso, mas sim pela contagem de bifes 

(unidades)”. ------------------------------------------------------- 

Informou-se que cada bife/unidade tinha que respeitar o peso exigido 

pelo Caderno de Encargos, ou seja que, o peso do bife (em cru) para 
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as crianças da Educação Pré-Escolar é de 105 gramas e para os alunos 

do 1º ciclo é de 110 gramas. --------------------------------------- 

3. De acordo com a tabela, em anexo, constata-se que a capitação 

não foi cumprida. Ora o incumprimento, acima, referido, têm como 

consequência a aplicação da sanção pecuniária prevista no número 1.3, 

do artigo 13º, do Caderno de Encargos. ------------------------------ 

4. Sendo certo que; ------------------------------------------------- 

4.1) O número 1.3., do artigo 13º, do Caderno de Encargos, determina, 

expressamente, o seguinte, a saber: -------------------------------- 

“Sempre que a entidade adjudicatária cometer  irregularidades, nos 

termos do número 3 e 4 do artigo 1º e nº. 2.1.,  do artigo 5º, (não 

respeitar as capitações mencionadas no anexo D) Parte II, do presente 

C.E., sofrerá uma penalização, no valor de 20%, sobre o valor 

correspondente ao número total de refeições servidas naquele dia.” - 

5. Atenda-se, que as sanções, acima referidas, se aplicarão no mês 

seguinte ao do incumprimento, nos termos do definido no número 1.3., 

do artigo 13º, do Caderno de Encargos. ----------------------------- 

6. Por último, referir que a apreciação e a decisão de aplicação de 

sanções pecuniárias, no caso individual e concreto, compete à Camara 

Municipal, 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”. -------------------------------------------------------- 

II – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

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

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

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

Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião da Câmara 

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

deliberação consubstanciada na intenção de aplicar, à empresa 

adjudicatária, Eurest, uma sanção pecuniária no valor de 228.55€, IVA 

não incluído, nos termos do disposto no número 1.3. do artigo 13º, do 

Caderno de Encargos, com base nas razões enunciadas no ponto I, da 

presente proposta, e calculada da seguinte forma: ------------------- 

653 refeições X 1,75 € (IVA não incluído) = 1.142,75 € -------------- 

Sanção 1.3. (20%) = 228,55 € ---------------------------------------- 

a) No estrito 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 cocontratante vir ao procedimento, 

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

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

b) 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, 14 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Tabela com a pesagem dos bifes efetuada no refeitório do 

Centro Escolar. ----------------------------------------------------- 

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

DE 2021.06.14. ------------------------------------------------------  
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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 2021.06.14. ------------------------------------------------------ 

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. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO E DA 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – ANO LETIVO 2020/2021 – INCUMPRIMENTO DAS 

CLAUSULAS. INFORMAÇÃO Nº65/DEAS-UE/2021. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1) No sentido de dar cumprimento às atribuições que estão cometidas 

ao Município em matéria de fornecimento de refeições aos alunos do 1º 

Ciclo e da Educação Pré-Escolar, para o ano letivo 2020/2021, o 

Município de Chaves efetuou um contrato de prestação de serviços com 

a empresa Eurest Portugal, Lda. no valor unitário por refeição de 1,75 

€, IVA não incluído; ------------------------------------------------ 

2) Na sequência do acompanhamento e fiscalização da execução do 

contrato, em causa, verificou-se que, no passado dia 9 de junho, a 

ementa prevista era “Filetes de alabote”, tendo-se constatado o 

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

2.1). Na confeção da referida ementa, foram utilizados filetes de 

fagonero, juntamente com filetes de alabote, ou seja, uma alteração à 

ementa sem qualquer comunicação à entidade adjudicante. ------------- 

No dia 9 de junho, no refeitório do Centro Escolar, aquando do 

fornecimento da refeição aos alunos dos 3º e 4º anos, verificou-se que 

os pratos não estavam a ser servidos com filetes de alabote, tendo-se 

procedido ao respetivo registo fotográfico. Na cozinha, a responsável 

informou que serviram filetes de fagonero porque os filetes de alabote 

não eram suficientes, referindo, ainda que, inicialmente, o peixe 

fagoneiro estava destinado às refeições das trabalhadoras da Eurest e 

não aos alunos. ----------------------------------------------------- 

Foi, ainda, efetuada uma visita à Escola EB1 de Vilar de Nantes 

verificando-se que, o peixe servido, também era fagoneiro. ---------- 

Durante a tarde, do referido dia, outros estabelecimentos de ensino, 

escolas do 1º ciclo e Jardins de Infância, informaram que foram 

fornecidos filetes de fagonero, facto que originou reclamações devido 

ao não cumprimento da ementa, e da qual a entidade adjudicatária não 

tinha qualquer conhecimento. ---------------------------------------- 

3)Ora, o incumprimento acima referido tem como consequência a 

aplicação da sanção pecuniária prevista no número 1.6., do artigo 13º, 

do Caderno de Encargos. --------------------------------------------- 

4)Sendo certo que o número 1.6., do artigo 13º, do Caderno de Encargos, 

determina, expressamente, o seguinte, a saber: --------------------- 

“Em caso de incumprimento da ementa estabelecida no número 1.4., 

artigo 1º, Parte II, do presente CE a entidade adjudicatária sofrerá 

uma penalização, no valor de 30% sobre o valor total correspondente 

ao número de refeições servidas no dia em que ocorreu o 

incumprimento.“ ---------------------------------------------------- 

5) Atenda-se que, a sanção acima referida se aplicará no mês -------- 

6) Seguinte ao do incumprimento, nos termos do definido no número 

1.6., do artigo 13º, do Caderno de Encargos. ----------------------- 
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7. Por último, referir que a apreciação e a decisão de aplicação de 

sanções pecuniárias, no caso individual e concreto, compete à Câmara 

Municipal, 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”. -------------------------------------------------------- 

II – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

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

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

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

Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião da Câmara 

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

deliberação consubstanciada na intenção de aplicar, à empresa 

adjudicatária, Eurest, uma sanção pecuniária no valor de 339,15€, IVA 

não incluído, nos termos do disposto no número 1.6. do artigo 13º, do 

Caderno de Encargos, com base nas razões enunciadas no ponto I, da 

presente proposta, e calculada da seguinte forma: ------------------- 

646 refeições X 1,75 € (IVA não incluído) = 1.130,50 € -------------- 

Sanção 1.6. (30%) = 339,15 € ---------------------------------------- 

c) No estrito 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 cocontratante vir ao procedimento, 

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

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

d) 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, 16 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

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

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

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

DE 2021.06.17. ------------------------------------------------------  

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 2021.06.17. ------------------------------------------------------ 

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

 

 

4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE 

ÁGUAS RESIDUAIS. CONCURSO PÚBLICO Nº3/UCP/2021. --------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Tornando-se necessário proceder à aquisição do serviço identificado 

em epígrafe, de acordo com a Informação n.º310/DA/2021, em anexo, 

submete-se à consideração superior a presente proposta que visa o 

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

1. Escolha do tipo de procedimento ------------------------------- 
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- Considerando que o preço base do presente procedimento é de 

1.140.660,00€ (um milhão, cento e quarenta mil, seiscentos e sessenta 

euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, repartido pelos 

seguintes lotes: ---------------------------------------------------- 

- Lote 1 – 570.330,00€; --------------------------------------------- 

- Lote 2 – 570.330,00€. -------------------------------------------- 

- Considerando que, no seguimento do exposto na referida informação 

da Divisão do Ambiente, o preço base indicado no caderno de encargos 

foi obtido através de uma consulta preliminar ao mercado, nos termos 

do disposto no artigo 35.º-A do CCP; -------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea a) do nº1 do 

artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), poder-se-á lançar 

mão do procedimento “Concurso Público” como procedimento para a 

celebração de contratos, com publicação de anúncio no Jornal Oficial 

da União Europeia; -------------------------------------------------- 

Assim, em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 18º 

do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, e nos termos do disposto nos 

artigos 36º e 38º do CCP, solicita-se autorização, ao Órgão Executivo 

Municipal, para aplicação do procedimento “Concurso Público”, previsto 

na alínea a) do nº1 do artigo 20º do CCP, para adjudicação da prestação 

de serviços identificada em epígrafe. ------------------------------- 

2. Designação do júri -------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no nº1 do artigo 67º do 

CCP, com exceção do ajuste direto e dos casos previstos no nº3 do 

citado artigo, os procedimentos para a formação de contratos são 

conduzidos por um júri designado pelo órgão competente para a decisão 

de contratar; ------------------------------------------------------- 

Assim, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de 

constituição: ------------------------------------------------------ 

- Membros efetivos: ------------------------------------------------- 

- Presidente: Delmar Fernandes, Chefe da Divisão do Ambiente; ------- 

- 1º Membro Efetivo: Eva Castro, Técnica Superior; ------------------ 

- 2º Membro Efetivo: Tânia Oliveira, Técnica Superior. -------------- 

O primeiro membro efetivo substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos. ------------------------------------------------------ 

- Membros suplentes: ------------------------------------------------ 

- 1º Membro Suplente: Luís Braz, Técnico Superior; ------------------ 

- 2º Membro Suplente: Sandra Pereira, Técnica Superior. ------------- 

3. Delegação de competências ------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 109º do CCP, sugere-se que as 

competências atribuídas ao órgão competente para a decisão de 

contratar possam ser delegadas no júri, sem prejuízo do disposto na 

parte final no nº2 do artigo 69º do mesmo Código.  ------------------ 

4. Aprovação do processo de procedimento ------------------------- 

Para efeitos de aprovação, e no cumprimento do exposto na alínea c) 

do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP, acompanham a presente proposta as 

peças do procedimento. ---------------------------------------------- 

5. Caução -------------------------------------------------------- 

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, o 

adjudicatário prestará uma caução no valor de 5% do preço contratual. 

6. Adjudicação por lotes ----------------------------------------- 

Nos termos do disposto no nº1 do artigo 46.º-A do CCP, a presente 

prestação de serviços será adjudicada por lotes, conforme exposto nas 

cláusulas técnicas do caderno de encargos. -------------------------- 

7. Encargos com contratos de aquisição de serviços – artigo 73º da 

Lei nº75-B/2020 de 31 de dezembro – LOE ----------------------------- 
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No seguimento do exposto no ponto I da informação n.º310/DA/2021, em 

anexo, a presente prestação de serviços está dispensada do cumprimento 

do disposto no n.º1 do artigo 73.º da Lei n.º75-B/2020 de 31 de 

dezembro, nos termos do disposto na alínea a) do n.º2 do citado artigo, 

uma vez que é um serviço essencial previsto na alínea f) do n.º2 do 

artigo 1.º da Lei n.º23/96 de 26 de julho na sua versão atualizada. 

8. Compromissos plurianuais -------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da lei nº8/2012 

de 21 de fevereiro, e ulteriores alterações, conjugado com o artigo 

22º do decreto-lei nº197/99 de 8 de junho, a assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 

projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 

acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da 

assembleia municipal. ----------------------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir que a presente 

proposta seja submetida ao Órgão Deliberativo Municipal, a fim de este 

autorizar a assunção do seguinte compromisso plurianual: ------------ 

Por ano económico --------------------------------------------------- 
Prestação de serviços de operação, manutenção e 

conservação de Estações de Tratamento de Águas 

Residuais e Estações Elevatórias de Águas Residuais 

 

2022 2023 2024 

380.220,00€ 

 

380.220,00€ 380.220,00€ 

9. Cabimento orçamental ------------------------------------------ 

O contrato de aquisição de serviços em causa tem cabimento orçamental 

na rubrica 020203, conforme informação de cabimento em anexo. ------- 

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

Chaves, 21 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

A Chefe da Unidade de Contratação Pública --------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS 

DE 2021.06.21. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

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

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

2021.06.21. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS 

TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS DO CONCELHO DE CHAVES (TUC): ANÁLISE 

E APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AO 

EXERCÍCIO DE 2020. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº11/DGF/2021. --------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I- Identificação das condições contratuais emergentes da celebração 

do contrato ora em apreciação: -------------------------------------- 

1) Considerando que, em 26 de novembro de 2009, veio a ser celebrado 

entre o Município de Chaves e a empresa Autoviação do Tâmega, Lda. – 

adiante designada por concessionária – um contrato para a “Concessão, 

em Regime de Serviços Públicos, da Rede de Transportes Urbanos 

Coletivos de Passageiros, no Concelho de Chaves”; ------------------- 

2) Considerando que, do aludido contrato de concessão, faz parte 

integrante o estudo da viabilidade económico-financeira - 

demonstrativo do equilíbrio económico-financeiro da concessão – bem 

como os respetivos pressupostos quanto ao investimento, regime de 

exploração, regime tarifário e subsídios a obter, nos termos do 

previsto no caderno de encargos e competente proposta apresentada. 

3) Considerando que decorre da clausula 19ª do aludido contrato de 

concessão, a consagração de um sistema de equilíbrio e partilha de 

riscos e resultados da concessão, através da qual, em situação de 

procura desfavorável para a concessionária, o Município de Chaves 

garantirá a esta, uma receita tarifária mínima anual, em função do 

volume mínimo de tráfego que, nos termos da proposta apresentada pela 

concessionária, se mostre indispensável para equilibrar o Resultado 

Operacional do serviço; --------------------------------------------- 

4) Considerando também que, da proposta apresentada pela 

concessionária (ver fls. 111 do dossier do procedimento), decorre a 

fórmula de cálculo da compensação a que se refere a alínea anterior, 

a qual prevê um valor máximo de compensação anual de 145.000,00€, 

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

5) Tendo ainda em conta que o contrato de concessão ora em apreciação 

prevê um conjunto de obrigações por parte da concessionária, bem como 

a respetiva monotorização e acompanhamento por parte do Município de 

Chaves, designadamente as previstas nas cláusulas 11ª, 15ª, 18ª, 19ª 

do contrato. -------------------------------------------------------- 

II- Da avaliação, pelo Concedente, das condições efetivas de execução 

do contrato ora em apreciação: -------------------------------------- 

1) Considerando que, mediante o ofício proveniente da 

concessionária, registado no expediente geral em 30/04/2021 com o 

n.º6251, vieram a ser apresentados os documentos de prestação de contas 

referentes ao exercício de 2020, dos quais consta o valor da 

compensação financeira para o ano de 2020, a que alude a referida 

cláusula 19ª do contrato de concessão; ------------------------------ 

2) Considerando que, o valor máximo da compensação prevista na 

proposta apresentada pela concessionária é de 145.000,00€, no âmbito 

do contrato celebrado, verifica-se que, de acordo com a demonstração 

de resultados apresentada pela concessionária, referente ao exercício 

de 2020, encontra-se previsto um valor de 324.448,75€, acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, em função dos valores apurados de acordo 

com os tarifários respetivamente aplicáveis, sendo que, compulsada a 

referida clausula 19ª do contrato de concessão veio a AVT, solicitar 

o valor máximo de compensação a atribuir pelo município no valor de 

145.000,00€ acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---------------- 

III- Do cumprimento das obrigações pelo adjudicatário: ------------- 
No que respeita às obrigações previstas no contrato de concessão 

celebrado, não foram detetadas irregularidades, tendo-se verificado 

as seguintes melhorias na execução da prestação do serviço: --------- 

a. A concessionária passou a proceder à entrega mensal dos 

balancetes analíticos previstos no n.º2 da Clausula 19.ª; ----------- 
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b. Nos autocarros afetos à frota dos TUC, foram instalados os 

equipamentos de vídeos previstos no requisito 4 do Anexo 3 do contrato 

de concessão celebrado; --------------------------------------------- 

c. Foi implementado o “Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança”, 

previsto no n.º1 da Clausula 17.ª. ---------------------------------- 

IV- Da proposta de decisão: --------------------------------------- 

1) Face ao exposto, e tendo em vista a reposição do equilíbrio do 

resultado operacional pela compensação financeira, a efetuar pelo 

Município de Chaves, no cumprimento do previsto na Cláusula 19.ª do 

contrato de concessão, tomamos a liberdade de propor ao Sr. Presidente 

da Câmara, a aprovação do valor da compensação proposto pela 

concessionária, que ascende a 145.000,00€, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

2) Caso a presente proposta venha a ser sancionada pelo Sr. 

Presidente da Câmara, nos termos anteriormente sugeridos, deverá ser 

promovida a respetiva audiência dos interessados, nos termos do art.º 

121 e ss. do Código do Procedimento Administrativo, na sua atual 

redação, remetendo-se, para o efeito, à Autoviação do Tâmega, a 

presente informação técnica, para respetiva apreciação e pronuncia. - 

Chaves, 10 de maio de 2021 ------------------------------------------ 

A Chefe da DGF ------------------------------------------------------ 

(Dr.ª Márcia Santos) ------------------------------------------------ 

O Chefe da DPM ------------------------------------------------------ 

(Eng.º Abel Peixoto) ------------------------------------------------ 

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

2021.06.11. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.2. APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS – 

2020. INFORMAÇÃO Nº18/DGF/2021. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - Enquadramento Legal: -------------------------------------------- 

a) Considerando que, de acordo com o previsto no art.º 75º e no n.º 

2, do art.º 76 da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual 

redação, os municípios apresentam contas consolidadas com as entidades 

detidas ou participadas nos termos dos nºs. 3, 4, 5 e 6 do aludido 

art.º 75º, sendo que, nos termos do seu n.º 7, os documentos de 

prestação de contas consolidadas compreendem o relatório de gestão, 

com as seguintes demonstrações orçamentais e financeiras, nos termos 

da NCP26, NCP22 e NCP23: -------------------------------------------- 

✓ Relatório de gestão consolidado; ------------------------------- 

✓ Balanço consolidado a 31 de dezembro de 2020; ------------------ 

✓ Demonstração consolidada de resultados por natureza de 2020; --- 

✓ Demonstração consolidada das alterações no patrimônio líquido de 

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

✓ Demonstração consolidada dos fluxos de caixa de 2020; ---------- 

✓  Demonstração consolidada de desempenho orçamental de 2020; ---- 

✓  Demonstração consolidada de direitos e obrigações por natureza 

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

✓ Anexo às demonstrações financeiras consolidadas; --------------- 
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b) Considerando que, nos termos do novo referencial contabilístico – 

SNC-AP, se encontra previsto na NCP 22 – Demonstrações financeiras 

consolidadas, o objetivo de prescrever princípios para a apresentação 

e preparação de demonstrações financeiras consolidadas quando uma 

entidade controla uma ou várias entidades e, ainda, na NCP 23 – 

Investimentos em Associadas e empreendimentos com junto, o objetivo 

de prescrever o tratamento contabilístico dos investimentos em 

associadas e empreendimentos conjuntos e definir os requisitos para a 

aplicação do método da equivalência patrimonial no tratamento 

contabilístico dos investimentos em associadas e empreendimentos 

conjuntos; --------------------------------------------------------- 

c) Considerando que o art.º7 do Decreto-Lei n.º 195/2015, de 11 de 

Setembro – SNC-AP, estabelece, em matéria de consolidação de contas, 

dois perímetros de consolidação: ------------------------------------ 

✓ Perímetro de consolidação de natureza orçamental (NCP26); ------ 

✓ Perímetro de natureza financeira (NCP22); ---------------------- 

d) Assim, as demonstrações consolidadas orçamentais e financeiras 

consubstanciam     perímetros diferentes, não se tratando, contudo, 

de duas prestações de contas consolidadas diferentes, mas sim de mapas 

distintos na mesma prestação de contas consolidada, devendo, para o 

efeito, na apresentação de contas consolidadas, serem apresentados os 

mapas orçamentais com o perímetro orçamental e os mapas financeiros 

com o perímetro de controlo; ---------------------------------------- 

e) Neste contexto importa identificar o perímetro de consolidação, 

abrangendo as entidades cujas contas são objeto de consolidação e face 

às quais se apresentam demonstrações financeiras consolidadas, a 

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

✓ Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, EM, SA (100%) – 

Consolidação orçamental e financeira pelo Método de Consolidação 

Integral; ---------------------------------------------------------- 

✓  EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, 

S.A. (exercício de controlo) – Consolidação financeira pelo Método de 

Equivalência Patrimonial. ------------------------------------------- 

f) Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 2, do art.º 76 

da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, os 

municípios apresentam as contas consolidadas de modo a serem 

submetidas à apreciação dos órgãos deliberativos durante a sessão 

ordinária do mês de junho do ano seguinte àquele a que respeitam. --- 

g) Considerando que, de acordo com o previsto na alínea e), do n.º 

2, do art.º 77º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, 

compete ao auditor externo proceder à Revisão Legal das Contas 

Consolidadas. ------------------------------------------------------ 

h) Considerando que, de acordo com o cumprimento das disposições 

consagradas na Resolução n. Resolução n.º 2/2020 – “Prestação de contas 

relativas ao ano de 2020 e gerências partidas de 2021”, em articulação 

com o art.º 75º da lei 73/2013, na sua atual redação, é obrigatória a 

apresentação, pelo Município de Contas Consolidadas. ---------------- 

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

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas do 

Município, relativos ao exercício de 2020, bem como da Certificação 

Legal das Contas Consolidadas, apresentada pelo Revisor Oficial de 

contas; ------------------------------------------------------------ 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

executivo camarário, deverá a mesma, à luz das disposições combinadas 

previstas nas alíneas i), do n.º 1, do art.º 33º e alíneas j), do nº. 
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1, do art.º 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual 

redação, ser remetida para a próxima sessão ordinária da Assembleia 

Municipal, a ter lugar durante o mês de junho, com vista ao seu 

sancionamento pelo aludido órgão deliberativo. ---------------------- 

Chaves, 14 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

A Chefe de Divisão Financeira, -------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

Contas Consolidadas do Município de Chaves, nos termos do art.º 75º e 

do n.º 2, do art.º 76º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua 

atual redação ------------------------------------------------------- 

Relatório de Gestão de Contas Consolidadas 2020; -------------------- 

Certificação Legal de Contas Consolidadas, nos termos da alínea e), 

n.º2, do art.º 77º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro, na sua atual 

redação ------------------------------------------------------------ 

Prestação de Contas 2020 - Gestão de Equipamentos do Município de 

Chaves, E.M., S.A. -------------------------------------------------- 

Prestação de Contas 2020 - EHATB – Empreendimentos Hidroeléctricos do 

Alto Tâmega e Barroso, S.A. ----------------------------------------- 

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

2021.06.21. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.3. EHATB EIM, SA – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 1º TRIMESTRE DE 

2021; ASSOCIAÇÃO FLAVIFOMENTO – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2020; 

ASSOCIAÇÃO PROCENTRO – RELATÓRIO E CONTAS 2020 INFORMAÇÃO Nº 

19/DGF/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e fundamentação: ---------------------------------- 

1 - Considerando que, a Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto 

aprovou o regime jurídico da atividade empresarial local e das 

participações locais e revogou as Leis n.º 53-F/2006, de 29 de 

dezembro, e 55/2011, de 15 de novembro, estabelecendo o regime jurídico 

da atividade empresarial local e das participações locais, sendo que 

o associativismo municipal e a participação em entidades de direito 

público são objeto de diploma próprio; ------------------------------ 

2 – Considerando que nos termos do art.º 42.º Sem prejuízo do disposto 

na lei comercial quanto à prestação de informações aos sócios, as 

empresas locais devem facultar, de forma completa e atempadamente, os 

seguintes elementos aos órgãos executivos e deliberativos das 

respetivas entidades públicas participantes, tendo em vista o seu 

acompanhamento e controlo: ------------------------------------------ 

a) Projetos dos planos de atividades anuais e plurianuais; ---------- 

b) Projetos dos orçamentos anuais, incluindo estimativa das operações 

financeiras com o Estado e as autarquias locais; -------------------- 

c) Planos de investimento anuais e plurianuais e respetivas fontes de 

financiamento; ----------------------------------------------------- 

d) Documentos de prestação anual de contas; ------------------------- 

e) Relatórios trimestrais de execução orçamental; ------------------- 

f) Quaisquer outras informações e documentos solicitados para o 

acompanhamento sistemático da situação da empresa local e da sua 

atividade, com vista, designadamente, a assegurarem a boa gestão dos 
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fundos públicos e a evolução institucional e económico-financeira. 

3 – Considerando que a violação do dever de informação previsto implica 

a dissolução dos respetivos órgãos da empresa local, constituindo-se 

os seus titulares, na medida da culpa, na obrigação de indemnizar as 

entidades públicas participantes pelos prejuízos causados pela 

retenção prevista nos n. 2 e seguintes do artigo 44.º 

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

1 - Face ao exposto, sugere-se que a presente proposta seja submetida 

à próxima reunião da Câmara Municipal, para aprovação dos documentos 

que se anexam e referentes às seguintes entidades: ------------------ 

- Sociedade EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do alto Tâmega e 

Barroso, EIM, SA - Relatório de execução Orçamental – 1º Trimestre de 

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

- Procentro - Associação para a Promoção do Centro Histórico Urbano 

de Chaves – Relatório e Contas de 2020; ----------------------------- 

- Flavifomento – Associação para o Fomento e Desenvolvimento 

sustentável do Município de Chaves – Demonstrações Financeiras 2020.- 

2 – Sequencialmente, em caso de aprovação da presente proposta, deverá 

a mesma ser submetida à próxima sessão da Assembleia Municipal, para 

sancionamento. ----------------------------------------------------- 

À Consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 15 de junho de 2021. ---------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

Márcia Santos ------------------------------------------------------- 

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

2021.06.16. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para conhecimento. ----------------- 

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

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

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

 

 

2.4. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021 – 13ª A 18ª - REGRA 

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

20/DGF/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando, o art.º 40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set (RFALEI) 1, sob 

a epígrafe “Equilíbrio orçamental”, prevê-se o seguinte: ------------ 

1.  Os orçamentos das entidades do setor local prevêem as receitas 

necessárias para cobrir todas as despesas. -------------------------- 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente 

bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida 

das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos. ----- 

3.  O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente 

deduzido das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor 

negativo inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é 

obrigatoriamente compensado no exercício seguinte. ------------------ 

4. Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações 

médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante corresponde 

à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato, 

independente do seu pagamento efetivo. ------------------------------ 

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

Considerando, que, independentemente da terminologia adotada nas 

normas citadas, o cumprimento da referida regra de equilíbrio 
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orçamental deve ser garantido, relativamente a cada ano económico, nos 

momentos seguintes: ------------------------------------------------- 

1 - No momento da elaboração do orçamento, em mapa (com um conteúdo 

que permita aferir a situação em termos da regra de equilíbrio – cfr. 

infra) a integrar o documento previsto no artigo 46.º, nº1, al. a), 

do RFALEI; --------------------------------------------------------- 

2 - Quando da elaboração de eventuais modificações, em mapa específico 

(com um conteúdo idêntico ao referido anteriormente) que deve 

acompanhar e integrar a respetiva proposta apresentada, no caso, o 

Presidente da Câmara, com competências delegadas, para aprovação; --- 

3 - Ao nível da execução orçamental, em mapa (com um conteúdo idêntico 

ao referido anteriormente) a incluir no relatório de gestão que integra 

os documentos de prestação de contas.  ------------------------------ 

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

Face ao exposto, a seguir se traduz em quadro de monitorização, do 

aludido art.º 40º, o cumprimento de tal regra à data atual. --------- 

a) Aquando da Elaboração/aprovação orçamento inicial – 2021: ----- 

b) Em cada modificação orçamental/execução periódica: ------------ 

Valor Validação

34 598 646,81 €        

25 493 888,68 €        

2 502 321,22 €          

34 598 646,81 €        

25 493 888,68 €        

9 104 758,13 €          

2 322 378,38 €          

6 782 379,75 €          

34 598 646,81 €        

1 729 932,34 €          

LEI n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais)

REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40

Total das receitas correntes totais (6)

5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2021
Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021

Situação de 

Cumprimento

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

Amortizações previstas (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2021

Valor Validação

37 189 602,27 €        

10 558 536,78 €        

2 502 321,22 €          

37 189 602,27 €        

10 558 536,78 €        

26 631 065,49 €        

2 322 378,38 €          

24 308 687,11 €        

37 189 602,27 €        

1 859 480,11 €          

LEI n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais)

15/06/2021

REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40

Total das receitas correntes totais (6)

5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

(2) valor das despesas correntes brutas pagas
Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021 + saldo 

da gerência anterior (para cobertura despesas correntes)

Situação de 

Cumprimento

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

Amortizações previstas (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021 + saldo 

da gerência anterior (para cobertura despesas correntes)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(2) valor das despesas correntes brutas pagas
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Chaves, 16 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Mapas das Modificações aos Documentos Previsionais 2021 – 13ª 

à 18ª --------------------------------------------------------------- 

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

2021.06.16. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para conhecimento. ----------------- 

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

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

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

 

 

2.5. AUTORIZAÇÃO PARA SUBLOCAÇÃO DOS MÓDULOS 05 E 06 DO ENTREPOSTO 01, 

COM CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS Nº86/2020, 

DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 COM A EMPRESA “CATLARIS – SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS, LDA.”, ALTERADO POR ADENDA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021. 

PROPOSTA N.º 73/GAPV/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e justificação ------------------------------------ 

1. O Loteamento do Mercado Abastecedor da Região de Chaves (MARC) é 

regido pelo Alvará de Loteamento nº 4/2005, que foi emitido em 08 de 

novembro de 2005 em nome da sociedade “MARC - Mercado Abastecedor da 

Região de Chaves, S.A.” --------------------------------------------- 

2. Este loteamento é composto por 1 único lote (lote 1), no qual se 

localizam 3 construções autónomas, suscetíveis de utilização 

independente, designadamente o edifício do Pavilhão do Mercado, o 

edifício do Entreposto 01 e o edifício do Entreposto 02, estando ainda 

prevista a construção de mais um edifício, designado por Entreposto 

03, o qual não chegou a ser edificado. ------------------------------ 

3. À data da existência da sociedade MARC, S.A., foram estabelecidos 

por esta “Contratos de Utilização de Espaço” destes três edifícios que 

compõem o Lote 1 do Mercado Abastecedor da Região de Chaves (Pavilhão 

de Mercado, Entreposto 01 e Entreposto 02) com a sociedade “Pastelnor-

Indústria e Inovação Alimentar, Lda.,” entretanto insolvente (Processo 

judicial de Insolvência nº 334/18.8T8 CHV- Juízo Local Cível de Chaves, 

Juiz 2, Tribunal da Comarca de Vila Real). -------------------------- 

4. O Município de Chaves apresentou-se como credor no aludido 

processo, quer em nome próprio, quer na qualidade de beneficiário do 

procedimento de internalização da sociedade MARC, S.A., mediante o 

qual lhe vieram a ser adjudicados diversos bens imóveis, entre os 

quais, o referido prédio urbano do loteamento do Mercado Abastecedor 

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

5. Assim, em 07 de setembro de 2017 (pela apresentação 2299), o 

referido loteamento passou para a propriedade do Município de Chaves, 

estando inscrito na respetiva matriz predial da freguesia de Outeiro 

Seco, concelho de Chaves, sob o artigo 3191, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 3250/20060126, sendo 

composto, na sua totalidade, por edifício de dois pavimentos, 

destinado a armazéns e atividades industriais, com a superfície 

coberta de 9.666m2 e a superfície descoberta de 52.823m2. 

Parcialmente, o prédio urbano é composto por três utilizações 

independentes, concretamente, “Entreposto 01”, com área de 5.027,00m2 

e o valor patrimonial de €1.050.710,78, “Entreposto 02”, também com 

área de 5.027,00m2 e o valor patrimonial de €1.050.710,78 e “Pavilhão 
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do Mercado” com área de 2.106,00m2 e o valor patrimonial de 

€474.879,68. ------------------------------------------------------- 

6. Uma vez que o Município de Chaves tomou posse e passou a ser o 

proprietário dos referidos imóveis, e no âmbito da estratégia de 

promoção e dinamização do Parque Empresarial de Chaves, tem vindo a 

ser desenvolvida desde 2017, uma politica de captação de investidores, 

determinante para o desenvolvimento do concelho, atendendo à 

necessidade de ultrapassar constrangimentos existentes ao nível da 

atividade produtiva existente, e consequentes efeitos a nível 

económico e social, bem como à capacidade de atração de massa critica 

para o concelho. ---------------------------------------------------- 

7. Neste contexto, no dia 12 de novembro de 2020, com base na 

proposta nº60/GAP/2020, aprovada em reunião do executivo municipal 

realizada no dia 26-10-2020, foi celebrado com a empresa “Catlaris – 

Serviços Especializados, Lda.” (NIPC 514 852 988) um contrato de 

arrendamento para fins não habitacionais (contrato registado nos 

serviços municipais responsáveis sob o nº 86/2020) dos módulos 01 02 

03 e 04 do Pavilhão do Entreposto 01 do MARC (1.454,50 m2- 1.239,00m2 

r/chão + 215,50m2 1º piso), para efeitos de instalação de uma unidade 

empresarial do ramo da “Lavagem e Tratamento de Roupa Industrial “, 

CAE 96010.R3- Lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles. ---------- 

8. Em 27-11-2020, e na sequência do desenvolvimento do projeto de 

investimento da empresa com a angariação de mais um cliente espanhol, 

o qual obriga à criação de uma segunda linha de lavagem específica, a 

referida empresa Catlaris, através de requerimento com entrada no 

expediente geral desta autarquia nº 13395, veio solicitar o 

arrendamento de mais dois módulos (módulos 05 e 06, com 720,50m2 de 

área – 613,00m2 r/chão + 107,50m2 1º piso) adjacentes aos 4 módulos 

já arrendados (com 1.454,50m2), totalizando assim uma área de 

arrendamento de 2.175,00m2 (1852,00m2 r/chão + 323,00m2 1º piso).  

9. Na sequência desse pedido, e com base na proposta nº83/GAP/2020, 

aprovada pelo executivo camarário em 07 de janeiro de 2021, foi 

celebrada, em 24-02-2021, uma Adenda (Contrato nº 14/2021) ao Contrato 

de Arrendamento Para Fins Não Habitacionais  inicial, o qual passou, 

então, a contemplar o arrendamento dos módulos 01, 02, 03, 04, 05 e 

06 do Edifício do Entreposto 01 do MARC, com área total de 2.175,00m2 

(1852,00m2 r/chão + 323,00m2 1º piso). ------------------------------ 

10. Em 22-06-2021, através de requerimento com entrada no expediente 

geral desta autarquia nº 8816, o investidor vem solicitar uma alteração 

da titularidade da Adenda ao Contrato referente aos módulos 05 e 06, 

solicitando que os mesmos fiquem à tutela da empresa XMSERVICE-

SERVICES, LDA., empresa detentora da CATLARIS-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

LDA. --------------------------------------------------------------- 

11. Em defesa de tal pedido, o requerente invoca a candidatura que a 

XMSERVICE-SERVICES, LDA., NIPC 513650881, apresentou e tem aprovada a 

financiamento no âmbito do programa +CO3SO, destinada à gestão 

integral de roupa de utentes, a qual está a ser articulada com os 

serviços da ADRAT (Associação de Desenvolvimento da Região do Alto 

Tâmega), prevendo que a atividade a desenvolver ocorra nos aludidos 

Módulos 05 e 06, do Entreposto 01 do MARC, sendo certo que, para tal, 

necessita do respetivo título legitimador para a utilização de tal 

espaço. ------------------------------------------------------------ 

12. Face ao exposto, e considerando que: -------------------------- 

12.1. Da certidão permanente da sociedade CATLARIS-SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS LDA, resulta que a empresa XMSERVICE-SERVICES, LDA. é 

acionista daquela sociedade; ---------------------------------------- 
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12.2. Da certidão permanente da empresa XMSERVICE-SERVICES, LDA.,  

constata-se que esta tem o mesmo ramo de atividade da empresa CATLARIS, 

tendo ambas o CAE principal 96010- “lavagem e limpeza a seco de têxteis 

e peles”; ----------------------------------------------------------- 

12.3. Do requerimento apresentado pelo investidor verifica-se que a 

pretensão do mesmo não implica qualquer alteração ao ramo de atividade 

a instalar, nem ao projeto de investimento a realizar, e nesse sentido 

se mantêem válidos todos os pressupostos explanados na proposta 

nº60/GAP/2020, aprovada em reunião do executivo municipal realizada 

no dia 26-10-2020, concretamente no que diz respeito ao interesse 

público do projeto de investimento, o qual esteve na base da celebração 

do contrato de arrendamento para fins não habitacionais e posterior 

Adenda ao mesmo; ---------------------------------------------------- 

12.4. A necessidade de alteração da titularidade dos módulos 05 e 06 

do edifício do Entreposto 01 apresentada pelo investidor, resulta da 

exigência legal relacionada com a elegibilidade da candidatura que 

este tem aprovada ao programa +CO3SO (candidatura à criação de postos 

de trabalho), a qual foi efetuada em nome da empresa XMSERVICE-

SERVICES, LDA., e por essa razão, a titularidade do espaço onde vai 

ser desenvolvida a atividade de “lavagem e tratamento de roupa 

industrial” tem de estar em nome da empresa que é beneficiária do 

financiamento (conforme informação complementar, entretanto, 

informalmente, prestada pelos serviços da ADRAT); ------------------- 

13. Neste contexto, pese embora a solicitação do requerente seja a 

alteração da titularidade do contrato de arrendamento dos módulos 05 

e 06, tendo em conta a situação individual e concreta de cada uma das 

empresas, bem assim os fundamentos apresentados e o propósito que o 

requerente pretende atingir, tal  objetivo poderá ser alcançado 

através de um subarrendamento dos referidos módulos à empresa 

XMSERVICE-SERVICES, LDA., à luz do disposto no Artigo 1088º do Código 

Civil, na redação que lhe foi dada pelo NRAU, aprovado pela Lei nº 6 

/2006, de 27 de fevereiro, na redação em vigor; --------------------- 

14. Nos termos da Cláusula nona do Contrato de Arrendamento Para Fins 

Não Habitacionais, celebrado entre o Município de Chaves e a empresa 

CATLARIS-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LDA. “Fica expressamente proibida a 

sublocação, no todo ou em parte, do local arrendado, sem consentimento 

prévio do senhorio, dado por escrito…)”, afigura-se razoável, oportuno 

e meritório que o Município de Chaves, enquanto proprietário e senhorio 

do espaço em questão, autorize a empresa CATLARIS-SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS LDA. a subarrendar  os módulos 05 e 06, em questão, à 

empresa XMSERVICE-SERVICES, LDA., para os fins em vista face aos 

motivos de interesse privados acima explanados, perfeitamente 

harmonizáveis com os motivos de interesse público subjacentes à 

celebração do contrato inicial e consubstanciados na dinamização da 

economia local e na criação de emprego, bem assim, na fixação de novas 

empresas no Parque Empresarial de Chaves. --------------------------- 

15. Neste contexto, o subarrendamento a autorizar, deve ficar 

subordinado às mesmas regras vigentes para o contrato inicial, 

designadamente no que respeita ao valor da renda, e á disciplina 

prevista no Artigo 1062 e seguintes do Código Civil, na redação, 

atualmente, dada pelo NRAU. ----------------------------------------- 

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

Face ao exposto, em cumprimento do princípio da boa administração, 

previsto no Artigo 3º, combinado, por analogia, face à inexistência 

de um regime jurídico específico e impositivo, para efeitos de 

arrendamento, por parte das autarquias, com o disposto no Artigo 61.º, 

ambos do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, e nos Artigos 1060 
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e seguintes do Código Civil, e alínea g), do nº1, do Artigo 33º, do 

Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, tomo a liberdade de 

sugerir o seguinte: ------------------------------------------------- 

a) Que o Município de Chaves, enquanto senhorio e dono legítimo 

proprietário da totalidade do espaço do Entreposto 01 do MARC, composto 

por 12 módulos, autorize a empresa CATLARIS-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

LDA, arrendatária dos módulos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 do referido 

edifício do Entreposto 01, titulada pelo Contrato nº 86/2020 e pelo 

Contrato nº 14/2021, da Unidade de Contratos e Expropriações, a 

subarrendar os módulos 05 e 06 à empresa XMSERVICE-SERVICES, LDA., 

NIPC 513650881, nos precisos termos do contrato estabelecido com este 

Município, atentos os respetivos fundamentos de interesse público, e 

para o fim supra enunciado; ----------------------------------------- 

b) Para efeitos do disposto no Artigo 1088º do Código Civil, que 

tal autorização lhe seja prestada por escrito; ---------------------- 

c) Por fim, caso a presente proposta seja aprovada, deve a respetiva 

decisão administrativa ser comunicada à interessada, em conformidade 

com o disposto no Artigo 114º do Código do Procedimento Administrativo. 

Chaves, 22 de junho de 2021. ---------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA POR LICITAÇÃO VERBAL PARA ATRIBUIÇÃO 

DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE CINCO LOJAS DO MERCADO MUNICIPAL DE CHAVES, 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº32/DAIRE/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 pedido de autorização de 

abertura do procedimento - hasta pública por licitação verbal - para 

atribuição do direito de ocupação de (lojas Interiores n. º 38, 50, 

54 e 55 e loja exterior n. º 14), que se encontram vagas, no Mercado 

Municipal de Chaves (RMM). ----------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ---------------------------- 

2.1. Conforme decorre das disposições combinadas previstas, 

respetivamente, no N. º 1, do artigo 16º e no n. º 2, do artigo 18º, 

do Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho de Chaves, os 

lugares de venda do Mercado Municipal são sempre atribuídos a título 

precário, pessoal e oneroso, mediante arrematação em hasta pública e 

licitação verbal ou outro procedimento jurídico que confira 

transparência ao ato de adjudicação de tal direito. ----------------  

2.2. Para o efeito, estatui o n.º 2, do artigo 18º, do referido 

Regulamento, que compete à Câmara Municipal definir os requisitos e 

condições gerais da hasta pública, nomeadamente, o seu objeto, valor 

da base de licitação e respetivos lanços, dia, hora e local da sua 

realização, procedimento que, por sua vez, será divulgado através de 

edital a afixar nos Mercados Municipais, na página eletrónica do 
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município, num jornal local e ainda no “Balcão do empreendedor” (cf. 

n.º 3 do artigo 18.º do RMM). -------------------------------------- 

3. DA ANÁLISE DA PROPOSTA EM CONCRETO --------------------------- 

3.1. Atualmente encontram-se vagas, no Mercado Municipal de Chaves, 

as lojas Interiores n. º 38, 50, 54, 55 e a loja Exterior n. º 14, 

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

LOJAS INTERIORES 

LOJA N.º ÁREA (m2) TAXA MENSAL ATIVIDADE 

38 22,42 52,31€ * 

50 30 74,10€ * 

54 30 74,10€ * 

55 30 74,10€ * 

LOJA EXTERIOR 

LOJA N.º ÁREA (m2) TAXA MENSAL ATIVIDADE 

14 23 80,50€ * 

3.2. De referir que a loja n. º 38 se encontra equipada e preparada 

para a atividade de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, 

em estabelecimentos especializados, vulgo peixaria, resultante do 

investimento da autarquia na requalificação desta tipologia de lojas. 

3.3. As lojas interiores N. º 38 e 50 foram já objeto de anteriores 

procedimentos de hasta pública, não se registando a existência de 

qualquer proposta, com todos os prejuízos subjacentes. -------------- 

3.4. O processo de revitalização do espaço interior do Mercado 

Municipal de Chaves obriga, necessariamente, à adoção de medidas que 

resolvam situações de degradação e desadequação dos espaços de venda, 

à atual realidade, sendo que a ocupação destas lojas interiores, por 

novos ocupantes, favoreceria a dinâmica comercial desta 

infraestrutura. ---------------------------------------------------- 

4. DAS ATIVIDADES A DESENVOLVER NAS LOJAS ------------------------ 

4.1. O artigo 4º, do Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho 

de Chaves, sob a epígrafe “Finalidade”, determina, expressamente, que 

os “Mercados Municipais destinam-se fundamentalmente ao abastecimento 

das populações e escoamento da pequena produção agrícola através da 

realização de atividades de comércio a retalho de produtos 

alimentares, predominantemente os mais perecíveis”. ---------------- 

4.2. É esta, portanto, a finalidade primeira que deve estar subjacente 

à atribuição do direito de ocupação das lojas do mercado municipal. - 

4.3. Contudo, o N. º 2, do mermo artigo, prevê a possibilidade da 

Câmara Municipal autorizar, quando o julgar conveniente, “a venda 

acidental, temporária ou contínua, de outros produtos ou artigos de 

consumo diário generalizado, sem prejuízo de poder ser autorizado o 

comércio de outros bens, e a realização de atividades complementares 

de prestação de serviços, consideradas pela Câmara compatíveis e 

relevantes para o interesse público”. ------------------------------ 

4.4. Ora, da leitura da norma precedente, diga-se, excecional, 

retiram-se, desde logo, os seguintes pressupostos exigíveis para o 

recurso ao instituto nela previsto, a saber: ----------------------- 

a) Que haja fundamentação que justifique o alargamento do leque de 

atividades prioritárias; -------------------------------------------- 

b) Que as atividades se relacionem com a venda produtos ou artigos 

de consumo diário generalizado e ou sejam compatíveis com a finalidade 

essencial do mercado e, bem assim, do interesse público. ----------- 

4.5. Feita a presente resenha, importa referir que tem vindo a ser 

manifestada, por diversos interessados, junto destes serviços, a 

vontade de exercer atividades distintas das previstas no N. º 1, do 
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artigo 4º, do Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho de 

Chaves, enquadrando-se as mesmas nas seguintes áreas gerais: ------- 

a) Venda de produtos alimentares de consumo diário e generalizado, 

não provenientes de produção agrícola; ------------------------------ 

b) Atividades ligadas ao artesanato e recuperação de objetos 

tradicionais/antiquados. ------------------------------------------- 

4.6. Ora, de uma análise atenta quanto à natureza das atividades 

verifica-se, desde logo, que as mesmas não ferem a essência do objeto 

do Mercado Municipal, sendo, nesta justa medida, compatíveis com esta 

última. ------------------------------------------------------------ 

4.7. Por outro lado, a introdução de tais atividades no mercado poderá 

funcionar como catalisador do rejuvenescimento e dinamização de tal 

espaço, atraindo potenciais clientes que, por sua vez, poderão, 

também, beneficiar o funcionamento dos restantes espaços do mercado, 

em particular os pequenos produtores que sentem dificuldades de 

atração de pessoas aos seus locais de venda, logrando outrossim uma 

nova dinâmica com manifesto interesse local, se não vejamos, -------- 

4.8.  A atividade relacionada com o artesanato e recuperação de 

objetos tradicionais/antiquados viabiliza o resgate e a valorização 

da identidade de cada povo, materializa e divulga as caraterísticas 

da nossa cultura e possibilita o incremento da economia local. ----- 

4.9. Sendo certo que a promoção dos recursos naturais através da 

oferta turística local é essencial, não podendo os mercados municipais 

ficar de fora dos roteiros de viagem, por serem ótimas opções para 

quem quer comprar artigos que traduzem muito da cultura local e das 

raízes da região. -------------------------------------------------- 

4.10. Por seu turno, a venda de produtos alimentares, de consumo 

generalizado e diário, dá resposta a uma das necessidades mais básicas 

do ser humano, razão pela qual o respetivo interesse está assegurado. 

4.11. Tanto mais que o N. º 1, do artigo 4º, do Regulamento Municipal, 

confere primazia à venda de produtos alimentares, muito embora faça 

depender a sua origem de produção agrícola. ------------------------ 

4.12. Partindo desta premissa, poder-se-á afirmar que, no caso em 

apreço, o que urge não é propriamente uma alteração da atividade per 

si, mas sim da origem dos produtos. --------------------------------- 

4.13. Por último, refira-se que a venda de produtos alimentares sem 

que tenham origem agrícola já se encontram em execução do Mercado 

Municipal, tendo as mesmas sido autorizadas para o efeito. ----------  

5. DA ESTRATÉGIA A PROSSEGUIR ------------------------------------ 

5.1. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, somos 

de parecer que: ---------------------------------------------------- 

(i) Para fazer face à particular necessidade de revitalizar o espaço 

interior do Mercado Municipal, importa proceder à promoção do 

procedimento com vista à atribuição do direito de ocupação das cinco 

lojas, que se encontram vagas, atualmente, no Mercado Municipal de 

Chaves, através de procedimento - hasta pública por licitação verbal, 

de acordo com o nº1. do artigo 18º do RMM. ------------------------- 

(ii) Para o efeito, dever-se-ão estabelecer distintos valores de base 

de licitação e lanços mínimos, com base na localização e tipologia das 

diferentes lojas, a saber: ----------------------------------------- 

LOJA N. º BASE DE LICITAÇÃO LANÇOS MÍNIMOS 

14 600€ 50€ 

38 250€ 20€ 

50/54/55 100€ 20€ 
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(iii) Para além do exercício das atividades previstas no n. º 1 do 

artigo 4.º do RMM, deverão ser admitidas, excecionalmente, 

candidaturas que tenham como objeto a prossecução das atividades 

enunciadas no capítulo anterior, em vista à dinamização do espaço do 

mercado, procurando minimizar os riscos do procedimento de hasta 

pública ficar deserto, sem, contudo, desvirtuar o conceito de Mercado 

Municipal.---------------------------------------------------------- 

6. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, propõe-se a adoção da seguinte estratégia procedimental:  

6.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à autorização de abertura 

do procedimento - hasta pública por licitação verbal - para atribuição 

do direito de ocupação de cinco lojas, do Mercado Municipal de Chaves, 

conforme programa que se junta em anexo; --------------------------- 

6.2. Para o efeito, que sejam permitidas, ao abrigo do disposto no N. 

º 2, do artigo 4º, do Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho 

de Chaves, as seguintes finalidades, para além das decorrentes do n. 

º 1, do mesmo artigo, a saber: ------------------------------------- 

a) Venda de produtos alimentares de consumo diário e generalizado, 

não provenientes de produção agrícola; ----------------------------- 

b) Atividades ligadas ao artesanato e recuperação de objetos 

tradicionais/antiquados. ------------------------------------------- 

6.3. Alcançado tal desiderato, deverá ser determinada a data, hora e 

local da realização do procedimento - hasta pública; --------------- 

6.4. Simultaneamente, que seja designada a comissão responsável pela 

liderança e coordenação do procedimento administrativo - hasta pública 

-, para adjudicação do direito de ocupação das lojas em causa, com a 

seguinte constituição: ---------------------------------------------- 

Presidente: Dalila Moreira ------------------------------------------ 

1.º Vogal Efetivo: Alexandre Simão ---------------------------------- 

2.º Vogal Efetivo: Delmar Sarmento ---------------------------------- 

Vogais Suplentes: Pedro Morais -------------------------------------- 

Isaac Dias ---------------------------------------------------------- 

6.5. Caso a presente informação venha a ser aprovada nos termos 

anteriormente sugeridos, por parte do órgão executivo municipal, 

dever-se-á dar seguimento ao previsto no n.º 3 do artigo 18.º do 

Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho de Chaves, através da 

publicitação da realização do ato - hasta pública por licitação verbal 

- por aviso em edital, a afixar nos Mercados Municipais, nos locais 

de estilo, na página eletrónica do município e em, pelo menos, um 

jornal local, e ainda no “Balcão do empreendedor” prevendo um período 

mínimo de 20 dias e máximo de para aceitação de candidaturas. ------ 

Submete-se a presente informação/proposta à consideração da Senhora 

Vereadora do Pelouro de mercados e feiras, Engª Paula Chaves. ------ 

Chaves 18 de junho de 2021 ------------------------------------------ 

A Chefe de Divisão de Apoio ao Investidor e Relações Externas ------- 

(Dalila Moreira) ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

MUNICIPAL, ENG. PAULA CHAVES DATADO DE 18/06/2021. ------------------  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


