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Nº15 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 09 de julho de 

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

Aos nove dias do mês de julho 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 cinco de julho 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) “Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Assinatura do Acordo de 

Colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 

(IHRU)” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

deu nota que, no âmbito do 1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à 

Habitação, a autarquia flaviense assinou no pretérito dia 25 de junho, 

o Acordo de Colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana (IHRU), em sessão que contou com a presença da Secretária de 

Estado da Habitação, Marina Gonçalves. ------------------------------ 

Nesse contexto, a autarquia vai investir 17 milhões de euros para 

apoiar 324 agregados familiares, abrangendo 962 pessoas, através da 

reabilitação de casas e construção de habitações. ------------------- 

A Estratégia Local de Habitação (ELH) pretende promover soluções 

habitacionais que garantam às pessoas que vivem em condições indignas 

e sem capacidade financeira, o acesso a uma habitação condigna, no 

sentido de melhorar a qualidade de vida das populações mais 

vulneráveis. ------------------------------------------------------- 

A Estratégia de Habitação de Chaves engloba várias modalidades de 

atuação, no horizonte temporal de seis anos, nomeadamente a 

reabilitação de 300 habitações existentes, a aquisição e reabilitação 

de 10 habitações no Centro Histórico, a reabilitação de 14 habitações 

em edifícios municipais, bem como a construção de uma nova habitação. 

b) “Exposição “Crónicas em Foco” de Raúl Pereira na Biblioteca 

Municipal de Chaves” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que a Sala de Exposições da Biblioteca 

Municipal de Chaves recebe, desde o dia 1, prolongando-se até ao dia 

30 de julho, a Exposição “Crónicas em Foco”, protagonizada pelo 

conjunto de trabalhos do fotógrafo amador flaviense, Raúl Pereira. -- 
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Entusiasta da fotografia de rua, as suas influências remetem para uma 

busca constante de uma narrativa visual, em que a imagem captada conte 

uma história, associada às linhas, textura e sombras. --------------- 

A neblina ou o nevoeiro são, também, uma das caraterísticas do seu 

trabalho. Este aspeto, confere ao seu trabalho ambientes com uma 

envolvência mais misteriosa. ---------------------------------------- 

Tem arrecadado vários prémios entre os quais se destacam Melhor 

Fotografia, Melhor Fotografia de Concorrente residente no concelho de 

Chaves e Melhor Fotografia no tema “A Arte na Urbe, no Raid Fotografa 

2018. Destaca-se ainda o terceiro prémio à melhor série fotográfica 

no Fotografa 2019. -------------------------------------------------- 

A exposição, com entrada gratuita, estará patente ao público de segunda 

a sexta-feira, das 09h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h30 e sábado das 

09h30 às 13h00, em conformidade com a lotação máxima do espaço, no 

cumprimento das diretrizes emanadas pela DGS. ----------------------- 

c) “Ideias para requalificação do KM0 da EN2 passam agora a discussão 

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

Vaz, deu nota que as três melhores propostas do Concurso de Ideias 

para a requalificação e valorização do Km0 da EN 2 apresentadas, no 

Jardim Público de Chaves, serão alvo de consulta e discussão pública. 

Os proponentes tiveram a possibilidade de apresentar as suas 

propostas, previamente selecionadas por um júri técnico da autarquia, 

que passam agora a ser alvo de análise e contributos na página de 

consulta e discussão pública do website do município 

(https://www.chaves.pt/pages/102). --------------------------------- 

O Município dá assim oportunidade a todos os flavienses de participarem 

ativamente na escolha do melhor projeto, política que tem vindo a ser 

adotada pelo atual executivo, promovendo assim o envolvimento dos 

mesmos nesta tomada de decisão, num projeto que a autarquia entende 

ser de grande relevância para o concelho e região do Alto Tâmega. --- 

d) “Ideias para requalificação da cobertura do Museu das Termas Romanas 

de Chaves em discussão pública” - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que as três melhores propostas 

do Concurso de Ideias para a requalificação da cobertura do Museu das 

Termas Romanas de Chaves apresentadas, na Biblioteca Municipal, serão 

alvo de consulta e discussão pública. ------------------------------- 

Os proponentes tiveram a possibilidade de apresentar as suas 

propostas, previamente selecionadas por um júri técnico da autarquia, 

que passam agora a ser alvo de análise e contributos na página de 

consulta e discussão pública do website do município 

(https://www.chaves.pt/pages/885). --------------------------------- 

O Município dá assim a oportunidade a todos os flavienses de 

participarem ativamente na escolha do melhor projeto, política que tem 

vindo a ser adotada pelo executivo, promovendo o envolvimento dos 

mesmos nesta tomada de decisão, num projeto que a autarquia entende 

ser de grande relevância para o concelho e região do Alto Tâmega. --- 

e) “Chaves En’Dança” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Forte de S. Neutel foi o palco 

escolhido para a 8º edição do Chaves En’Dança, o qual acolheu no 

passado sábado, dia 3 de julho, pais e familiares dos bailarinos num 

espaço adequado a espetáculos ao ar livre. -------------------------- 

O evento reuniu bailarinos da Academia de Bailado de Chaves, Academia 

de Música e Ballet Mozart, Christine Veen Escola de Dança e Ent’Artes 

Escola de Dança que apresentaram um trabalho específico e progressivo 

que tem vindo a ser desenvolvido com crianças e jovens de várias 

idades. ------------------------------------------------------------ 
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Assistiu-se a um espetáculo carregado de luz e cor, com coreografias 

fascinantes que transmitiram a energia e a felicidade vivida em palco, 

onde se destacaram as artes como um relevante recurso de elevação do 

território, reforçando o encanto e a atratividade do mesmo. --------- 

O espaço contou com lotação limitada, sendo o evento realizado em 

cumprimento com as normas de saúde pública em vigor. ---------------- 

f) “Grupo “Trovas e Cantigas de Coimbra, 09 de julho, no Largo General 

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

Vaz, deu nota que os espetáculos estão de regresso com um programa 

cultural municipal diversificado, apresentando, hoje, em concerto o 

Fado de Coimbra pelo Grupo “Trovas e Cantigas de Coimbra”, pelas 21h30, 

no Largo General Silveira. ------------------------------------------ 

O Grupo “Trovas e Cantigas de Coimbra” dedica-se há vários anos ao 

estudo e à divulgação da canção de Coimbra – Fado e Guitarra 

Portuguesa. Do seu vasto curriculum, constam inúmeros espetáculos 

realizados nas mais conceituadas salas; com digressões a nível 

nacional e internacional. ------------------------------------------- 

Um espetáculo com entrada gratuita, mas sujeita a levantamento prévio 

de bilhete na Biblioteca Municipal de Chaves ou Posto de Turismo do 

Alto Tâmega. -------------------------------------------------------- 

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

congratula o atleta flaviense Gonçalo Lopes pela conquista do Vice-

Campeonato Nacional de Karaté, realizado no fim-de-semana passado, em 

Pombal. ------------------------------------------------------------ 

O atleta Gonçalo Lopes venceu pela segunda vez o Campeonato Nacional 

de Cadetes, na categoria de Kumite -61kg. --------------------------- 

Merece também destaque e congratulação o terceiro lugar alcançado pela 

atleta Eva Lopes na categoria Kumite -47kg. ------------------------- 

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

congratula o professor flaviense Rui Duque, pela conquista do prémio 

Homenagem, no 7º Festival Audiovisual e Cinema Escolar, integrado na 

Semana Regional das Artes 2021 da Madeira, que decorreu no passado dia 

25 de junho, no Funchal. -------------------------------------------- 

Com este prémio pretende-se homenagear e premiar todos aqueles que se 

destacaram através da sétima arte e multimédia, promovendo uma 

consciente e crítica educação para os média, transmitindo competências 

aos alunos e professores na área da produção e realização audiovisual. 

O 7º Festival de Audiovisual e Cinema Escolar é uma organização do 

Governo Regional da Madeira, da Secretaria Regional da Educação, 

Ciência e Tecnologia e da Direção Regional da Educação através da 

Direção de Serviços de Educação Artística e faz parte dos nove projetos 

promovidos pelo programa EDUCAmedia. -------------------------------- 

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

congratula o flaviense Tiago Batista Melo, por ter sido galardoado com 

o 1º prémio no Daniel Patrilak Memorial Solo Competition, High School 

Division, organizado pela World Trumpet Society, no passado dia 27 de 

junho. ------------------------------------------------------------- 

Tiago Melo frequenta o 1º ano do Curso Profissional de Instrumentista 

da Academia de Artes de Chaves e a sua participação como solista é 

notável em várias competições em Portugal. Já conquistou vários 

prémios internacionais, destacando-se o primeiro prémio “Menção 

Honrosa” no 30º “Certámen Internacional de Bandas Villa de Altea”. -- 

j) Voto de Pesar - Sobre esta matéria, apresentou uma nota de pesar 

pelo falecimento, no pretérito dia 07.07.2021, do Senhor Fernando 

Alves de Carvalho, que entre outros cargos de relevo em várias 

instituições, desempenhou funções como membro da Assembleia Municipal 

de Chaves. ---------------------------------------------------------- 
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k) Voto de Pesar - Sobre esta matéria, apresentou uma nota de pesar 

pelo falecimento, no pretérito dia 08.07.2021, da Artista Plástica 

Senhora Ema Berta. -------------------------------------------------- 

 

 

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, em seu nome e do PSD, associou-se, aos votos de 

congratulação e de pesar apresentados pelo Senhor Presidente da 

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

 

 

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

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

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

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

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

Seguidamente, deu conhecimento do e-mail, enviado a todos os 

Vereadores, pela Associação “Samurai”, e relacionado com uma atividade 

que pretende desenvolver no próximo mês de agosto. ------------------ 

Neste contexto, interpela o Senhor Presidente da Câmara, acerca do 

ponto de situação de tal pedido. ------------------------------------ 

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

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

presidente da Câmara Municipal, Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

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

- As associações, normalmente, não fazem os pedidos de apoio, da forma 

completa com os elementos necessários, para a realização dos eventos, 

não detalhando a atividade a desenvolver, bem como o tipo de apoio 

que, em concreto, pretendem por parte do Município. ----------------- 

Neste sentido, foi solicitado ao Chefe de Divisão da Divisão de 

Juventude e Desporto, a marcação de uma reunião com os responsáveis 

da referida associação, no intuito de apurar a totalidade do apoio 

pretendido. -------------------------------------------------------- 

Alertou, ainda, para as limitações existentes devido à pandemia, sendo 

para o efeito necessário a apresentação de planos de contingência, 

autorizações por parte da DGS e muito provavelmente a ausência de 

público. ----------------------------------------------------------- 

Aguarda que os serviços municipais lhe transmitam o resultado da 

reunião. ----------------------------------------------------------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 24 de junho de 2021. --------------------------- 

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

depois de lida, a referida ata. ------------------------------------- 
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2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. BERNARDINA MARIA EVANGELISTA GARCIA PAIS INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO 

DE DÍVIDAS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 95/DAG/2021. --------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

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

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

representada pelo mandatário Dr. Flávio Santana Matos,  veio invocar 

a prescrição das faturas em débito referentes ao período compreendido 

entre agosto de 2014 e novembro de 2015,  em virtude da aplicação da 

Lei n.º 23/96 de 26 de Julho, com as alterações da Lei n.º 10/2013 de 

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

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

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

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

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

“Efetivamente a dívida remonta ao período compreendido entre agosto 

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

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

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

3. Sequencialmente, os serviços responsáveis pelos processos de 

execução fiscal vieram, através de Informação datada do pretérito dia 

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

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

existência de processos de execução fiscal em nome da executada supra 

identificada, tendo sido emitidas, para as faturas mencionada na 

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

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

   

079151021005905 75,23€ 21112 

079150821004759 83,38€ 20421 

079150709000607 850,32€ 20033 

079140800000628 908,73€ 19529 

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

identificada, foi, ainda, possível retirar as seguintes informações, 

a saber: ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

5. Neste contexto, a Câmara Municipal de Chaves, em sede de sua 

reunião ordinária realizada no dia 27/05/2021, deliberou o seguinte: 

a) Declarar a prescrição da dívida titulada pela fatura n.º 

079140800000628, no valor de 908,73€, considerando que entre a data 
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da constituição da dívida e a instauração do respetivo processo de 

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

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

respetivamente, 079151021005905, 079150821004759 e 079150709000607, 

deverá o órgão executivo praticar deliberação consubstanciada na 

intenção de indeferir o pedido da interessada, e traduzido no 

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

constatou no capítulo anterior da presente informação, ainda não se 

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

327º, do Código Civil. --------------------------------------------- 

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

foi concedido, à interessada, o prazo de 10 dias para vir ao 

procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido 

da decisão entretanto exarado. -------------------------------------- 

7. Através de documento escrito com registo de entrada nos serviços 

administrativos n.º 7900, datado do pretérito dia 02/06/2021, 

Bernardina Maria Evangelista Garcia Pais veio reiterar o entendimento 

de que todas as dívidas se encontram prescritas, uma vez que “não se 

vislumbra que a entidade prestadora do serviço tenha utilizado a 

referida propositura da ação ou de injunção, com vista à cobrança 

coerciva da quantia faturada e, assim beneficiar da interrupção da 

prescrição”. ------------------------------------------------------ 

8. Pede assim que seja reconhecida a prescrição de todas as dívidas, 

para além daquela que o órgão executivo já reconheceu como estando 

prescrita. --------------------------------------------------------- 

9. Partindo de tal enquadramento, cumpre, agora, informar o 

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

II - Do argumentário apresentado ------------------------------------ 

1. No que concerne à questão suscitada pela interessa e relacionada 

com a propositura de ação ou de injunção, importa, aqui, reiterar que 

no caso do prestador de serviços se tratar de um Município, então a 

cobrança coerciva dos valores em dívida deverá seguir a forma de 

execução fiscal, cujo procedimento se encontra regulado no Código de 

Procedimento e Processo Tributário, conforme a conjugação do art. 

155º, do Código de Procedimento Administrativo e do art. 10º, do 

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

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

autarquias locais são estas as entidades competentes para o respetivo 

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

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

3. Significa isto que, tratando-se de tributos locais, a ação para 

cobrança coerciva assume a forma de execução fiscal, razão pela qual 

não se acolhe a tese apresentada pela interessada. ----------------- 

4. Atenda-se, contudo, que nos termos do disposto no artigo 49º, da 

Lei Geral Tributária, constituem factos interruptivos da prescrição, 

a citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido 

de revisão oficiosa da liquidação do tributo. ----------------------- 

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

determina que a prescrição é interrompida pela citação ou notificação 

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

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

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

6. Ora, após uma análise mais detalhada dos processos de execução 

fiscal, estes serviços aperceberam-se que as datas assumidas pelo 

programa de execuções fiscais como sendo o momento de instauração das 

ações executivas, e consideradas na Informação n.º 73/DAG/2021, não 

coincidem com as datas constantes das certidões emitidas. ----------- 
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7. Ora, de acordo com as certidões extraídas do programa de 

execuções fiscais, constam as seguintes datas: --------------------- 
N.º Fatura Valor Data Faturação N.º Certidão Dívida Data Certidão 

     

079151021005905 75,23€ 09/10/2015 21112 30/12/2016 

079150821004759 83,38€ 11/08/2015 20421 30/12/2016 

079150709000607 850,32€ 10/07/2015 20033 30/12/2015 

8. Ora, considerando que a prescrição é interrompida com a citação 

e não com a data de instauração do processo executivo, verifica-se, 

desde logo, que as dívidas tituladas pelas faturas n.º s 

079151021005905 e 079150821004759, contrariamente ao que se tinha 

julgado num primeiro momento, se encontram, da facto, prescritas, uma 

vez que a citação, no processo, ocorreu muito para lá dos seis meses 

previstos na Lei n.º 23/96 de 26 de Julho, com as alterações da Lei 

n.º 10/2013 de 28 de Janeiro. --------------------------------------- 

9. Já quanto à dívida titulada pela fatura n.º 079150709000607, a 

divergência detetada relativamente às datas é apenas de algumas 

semanas. ----------------------------------------------------------- 

10. Atenda-se, contudo, que da consulta do processo executivo não é 

possível determinar em que momento foi efetuada a citação, ou seja, 

não encontraram estes serviços comprovativos da data de citação e ou 

se a mesma chegou, efetivamente, a ser realizada1. ------------------ 

11. Ora, sem comprovativo da realização da citação, no processo 

referente à dívida em causa, muito dificilmente se conseguirá provar, 

com a certeza exigível e necessária no caso individual e concreto, que 

a prescrição tenha sido interrompida, razão pela qual se deverá 

reconhecer os efeitos extintivos da mesma. ------------------------- 

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

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

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

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

órgão executivo municipal, em vista à tomada de deliberação 

consubstanciada na declaração de prescrição das dívidas tituladas 

pelas faturas n.ºs 079151021005905, 079150821004759 e 079150709000607, 

no valor total de 1008,93€, considerando que entre a data da 

constituição da dívida e a citação, no âmbito do respetivo processo 

de execução fiscal, decorreram mais de seis meses, alterando, assim, 

o sentido de decisão inicialmente aprovado; ------------------------- 

b) O reconhecimento da prescrição da dívida proposto na alínea a), 

do presente capítulo, deverá ser levada ao conhecimento da 

peticionária mediante notificação elaborada nos termos do disposto no 

artigo 114º, do CPA, bem como ao respetivo mandatário; ------------- 

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

órgão executivo, nos termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma 

ser levada ao conhecimento dos serviços municipais responsáveis pelas 

execuções fiscais, em vista à adoção das diligências necessárias à 

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

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

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

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

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

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

                                                           
1 Tudo aponta para que tal ausência de comprovativo se tenha ficado a 

dever à migração de dados do programa utilizado à data e aquele que é 

utilizado na presente data. Sendo certo que os dados, agora em análise, 

foram extraídos deste último. Admite-se, como provável, que no 

processo em causa tenha ocorrido algum lapso informático. ---------- 
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Chaves, 28 de maio de 2021   ---------------------------------------- 

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

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

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

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

NEGREIRO, DE 29/06/2021 --------------------------------------------- 

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

no ponto III. À consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

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

2021.06.30. -------------------------------------------------------- 

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. EMBATE DE JAVALI EM VIATURA AUTOMÓVEL, NO CM1067, PEREIRA DE SELÃO. 

REQUERENTE/PETICIONÁRIA: CÁTIA SOFIA FREITAS. INFORMAÇÃO/PROPOSTA. 

96/DAG/21. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

administrativos competentes da Autarquia (372, de 12/01/2021), Cátia 

Sofia Freitas, na qualidade de condutora, veio solicitar o 

ressarcimento dos danos patrimoniais causados na viatura de marca 

Citroen, com a matrícula 36-AV-28; ---------------------------------- 

2. De acordo com o exposto no requerimento, o acidente ocorreu no dia 

04/01/2021, quando circulava no sentido Valverde – Pereira de Selão, 

e “… quando estava a chegar à aldeia, apareceu um javali vindo do lado 

direito da via, tendo embatido no mesmo, danificando a frente do meu 

carro…”; ----------------------------------------------------------- 

3. Juntou como meios de prova: registo fotográfico do acidente; 

orçamento referente aos custos associados à reparação da viatura, no 

valor de € 625.12; declaração/informação, em formulário da Guarda 

Nacional Republicana, no que respeita à forma como ocorreu o acidente, 

tendo lá, diga-se, reproduzido o mesmo circunstancialismo do 

requerimento parcialmente supratranscrito dirigido a esta autarquia;  

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

1. A situação em análise, tendo como ponto de partida os factos 

enunciados, consiste em apurar se os mesmos são suscetíveis de 

configurar responsabilidade civil extracontratual do Município de 

Chaves pela prática de um facto ilícito, dando consequentemente origem 

ao pagamento da correspondente indemnização. ----------------------- 

2. A Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, estabelece o regime jurídico 

da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades 

públicas, bem como dos titulares dos seus órgãos, seus funcionários, 

trabalhadores e agentes por danos resultantes do exercício da função 

político-legislativa, jurisdicional e administrativa. --------------- 

3. In casu, estará em causa a responsabilidade por danos decorrentes 

da atividade administrativa municipal, encontrando-se o alcance da 

noção de “função administrativa” vertida no n.º 2, do artigo 1. º: “… 

as acções e omissões adoptadas no exercício de prerrogativas de poder 

público ou reguladas por disposições ou princípios de direito 

administrativo”. --------------------------------------------------- 
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4. O Capítulo II – artigos 7. º a 11. º – da citada Lei é dedicado à 

Responsabilidade Civil por Danos Decorrentes do Exercício da Função 

Administrativa, constando da Secção I o título “Responsabilidade por 

facto ilícito”. --------------------------------------------------- 

5. De acordo com o âmbito de aplicação deste diploma, a 

responsabilidade civil extracontratual do Estado e das demais pessoas 

coletivas de direito público por danos resultantes do exercício da 

função legislativa, jurisdicional e administrativa rege-se pelo 

disposto no mesmo, em tudo o que não esteja previsto em lei especial.  

6. Ainda de acordo com aquele diploma, estipula o n.º 1, do artigo 

7.º, que “O Estado e as demais pessoas coletivas de direito público 

são exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de acções ou 

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

órgãos, funcionários ou agentes, no exercício da função administrativa 

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

7. Sobre a culpa, determina expressamente o artigo 10.º que se presume 

culpa leve sempre que tenha havido incumprimento dos deveres de 

vigilância, por aplicação dos princípios gerais da responsabilidade 

civil, sem prejuízo dos demais casos previstos na lei. -------------- 

8. Nos termos do n.º 3, do art.7.º, o Estado e as demais pessoas 

coletivas de direito público são ainda responsáveis quando: -------- 

a) os danos não tenham resultado do comportamento concreto de um 

titular de órgão, funcionário ou agente determinado; --------------- 

b) não seja possível provar a autoria pessoal da ação ou omissão, mas 

devam ser atribuídos a um funcionamento anormal do serviço. -------- 

9. E o n.º 1, do artigo 8.º, refere que os titulares de órgãos, 

funcionários e agentes são responsáveis pelos danos que resultem de 

ações ou omissões ilícitas, por eles cometidas com dolo ou com 

diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que se 

encontravam obrigados em razão do cargo. Por sua vez, o n.º 2 

acrescenta que o Estado e as demais pessoas coletivas de direito 

público são responsáveis de forma solidária com os respetivos 

titulares de órgãos, funcionários e agentes. ----------------------- 

10. Deste modo, surge a distinção entre a responsabilidade exclusiva 

da Administração por danos que resultem de ações ou omissões ilícitas, 

cometidas com culpa leve, e a responsabilidade pessoal dos titulares 

dos seus órgãos, funcionários ou agentes para o caso de terem atuado 

com dolo ou culpa grave, sem prejuízo da responsabilidade solidária 

da pessoa coletiva pública, com a possibilidade do direito de regresso. 

11. Todavia, a culpa não tem que ser avaliada de acordo com elevados 

padrões de competência técnica, de profissionalismo ou de eficiência, 

mas sim segundo o que seria normalmente exigível nas circunstâncias 

do caso, para quem detém a qualidade de titular de órgão administrativo 

ou de funcionário, de acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 10.º, 

do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 

Entidades Públicas. ------------------------------------------------ 

12. Para tanto, a lei prevê mecanismos de presunção de culpa (com a 

consequente inversão do ónus da prova) no caso de danos derivados da 

prática de atos jurídicos ilícitos e de danos causados por omissão dos 

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

art.10.º, do referido regime. -------------------------------------- 

13. Relativamente à ilicitude, que vem tipificada no n.º 1 e n.º 2, 

do artigo 9. º, considera como ilícitas “…as acções ou omissões dos 

titulares de órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou 

princípios constitucionais, legais ou regulamentares ou que infrinjam 

regras de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que 
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resulte a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos, bem 

como o funcionamento anormal do serviço (…)”. ----------------------- 

14. Para que se afira a responsabilidade extracontratual do estado e 

demais pessoas coletivas públicas é necessário que se verifiquem, 

cumulativamente, os cinco pressupostos da obrigação de indemnizar no 

âmbito do direito civil (art.483.º, do Código Civil): o facto, a 

ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causalidade. ----------------- 

15. Com efeito, é jurisprudência comum no Supremo Tribunal 

Administrativo o entendimento de que “é aplicável à responsabilidade 

civil extracontratual das Autarquias Locais, por factos ilícitos 

culposos, a presunção de culpa estabelecida no n.º1, do artigo 493º, 

do Código Civil, que dispõe que, quem tiver em seu poder, coisa móvel 

ou imóvel, com o dever de a vigiar, (…), responde pelos danos, (…), 

salvo se provar que nenhuma culpa da sua parte ou que os danos se 

teriam igualmente produzido ainda que não houvesse culpa sua”. ----- 

16. Neste âmbito, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STA) n.º 

0903/03, de 03/07/2003, refere que “para que ocorra a responsabilidade 

civil extracontratual do Estado e demais pessoas coletivas públicas 

por atos ilícitos e culposos dos seus órgãos ou agentes, no exercício 

das suas funções e por causa delas, é necessária a verificação 

cumulativa dos seguintes pressupostos: facto ilícito, culpa, dano e 

nexo de causalidade adequada entre o facto e o dano” – Acórdão STA de 

09/05/2002, no recurso 48077. A ação improcederá se um destes 

requisitos se não verificar”. -------------------------------------- 

17. Integram os pressupostos da obrigação de indemnizar os seguintes: 

− O facto ilícito, consistindo numa ação ou omissão, praticada por 

órgãos ou agentes estaduais, violadora das normas legais e 

regulamentares ou os princípios gerais aplicáveis ou as regras de 

ordem técnica e de prudência comum que devam ser tidas em consideração;  

− A culpa é o nexo de imputação ético-jurídica que liga o facto ilícito 

à vontade do agente. Envolve, portanto, um juízo de censura face à 

ação ou omissão, segundo a diligência de um bom pai de família. Para 

que o facto ilícito gere responsabilidade é necessário que o autor 

tenha agido com culpa, independentemente dessa culpa assumir a forma 

de dolo (uma forma de culpa mais grave) ou negligência (uma forma de 

culpa menos grave); ------------------------------------------------ 

− A ocorrência de um dano sofrido por uma pessoa, é também um 

pressuposto essencial para que haja lugar ao pagamento de uma 

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

− O nexo de causalidade existirá quando o facto ilícito for causa 

adequada do dano, isto é, a ação ou omissão praticada no exercício da 

função administrativa tem de constituir causa adequada à produção do 

dano (art.563.º, do Código Civil); -------------------------------- 

- Constitui jurisprudência pacífica, designadamente no STA, que o nexo 

causal entre o facto ilícito e o dano se deve determinar pela doutrina 

da causalidade adequada, ali contemplada, nos mesmos termos em que o 

direito civil a admite, entendimento extensível a todos os requisitos 

da responsabilidade civil (Acórdão STA, de 06/03/2002); ------------ 

18. Ora, não obstante o que se deixou dito, para que exista 

responsabilidade civil extracontratual urge, necessariamente, que com 

clareza, e indubitavelmente, se verifique a ocorrência e a natureza 

do facto que dá origem ao dano. ------------------------------------- 

19. Nestes termos importa, assim, trazer à colação o vertido no douto 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul – de 19-12-2017, 

processo 06817/10 – “… cabe ao lesado provar os factos de onde resulte 

que o resultado danoso foi causado pelo aparecimento do animal na via 

e pelo seu embate na viatura, que existiu violação de norma legal, 
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regulamentar ou da legis artis aplicável, e que o resultado provocado 

se localiza no âmbito dos perigos que o escrupuloso cumprimento do 

dever pretende evitar, de modo que, se pela violação das normas legais 

ou técnicas aplicáveis é aumentado ou potenciado o risco do dano e se 

os danos ou lesão provocada se localiza no círculo dos perigos que as 

normas aplicáveis pretendem evitar, deve concluir-se pela prova da 

causalidade.…”. ---------------------------------------------------- 

20. Se não fosse como preconizado no douto acórdão, cair-se-ia no 

cúmulo de indemnizar todo e qualquer dano, fosse ele real ou virtual. 

21. E a verdade, diga-se, é que a lesada não junta quaisquer provas 

do surgimento do animal na via, tampouco que o mesmo tenha embatido 

na sua viatura. ---------------------------------------------------- 

22. Limita-se, com efeito, a juntar fotografias de danos no seu 

veículo, que em nada os correlacionam diretamente com os factos 

alegados nem os podem fazer presumir. ------------------------------  

23. É que, note-se, não há sequer indícios minimamente reveladores de 

embate de animal na viatura. --------------------------------------- 

24. Com efeito, o animal alegadamente desapareceu, não há sangue do 

animal na estrada, não há sangue do animal na viatura. Não há no fundo, 

francamente, nada.  ------------------------------------------------   

25. Ora, ainda que tomadas por boas as declarações da requerente, as 

mesmas não podem ser vazias de conteúdo probatório, sob pena de todo 

e qualquer dano estar dispensado da demonstração da causa que lhe deu 

origem. ------------------------------------------------------------     

26. Ademais, não há também qualquer prova testemunhal. A própria Guarda 

não presenciou o acidente, sendo a respetiva participação elaborada 

exclusivamente com base nas declarações da condutora. --------------- 

27. Do exposto, entendemos que a requerente não fez prova de que o 

acidente tenha efetivamente ocorrido ou que os danos no mesmo tenham 

ocorrido na sequência do embate de um animal, claudicando assim que o 

seu pedido seja, sequer, desencadeador da verificação dos requisitos 

da responsabilidade civil extracontratual deste Município. --------- 

III)- Proposta ------------------------------------------------------ 

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Perante tudo o que atrás foi exposto, o presente assunto seja 

agendado para uma próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, com 

vista à obtenção de decisão administrativa, consubstanciada na 

intenção de indeferir a pretensão ora formulada, não decorrendo 

qualquer responsabilidade da Autarquia justificadora, a título de 

responsabilidade extracontratual, da assunção do pagamento da 

peticionada indemnização dos danos sofridos, com base nas razões 

expostas no capítulo anterior; ------------------------------------- 

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

Administrativo, deverá tal sentido de decisão administrativa acima 

proposta ser sujeita a audiência prévia dos interessados, sendo 

estabelecido o prazo de 10 dias, para permitir à peticionária vir ao 

procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido 

da decisão entretanto exarado; ------------------------------------- 

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

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

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

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

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

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

Dra. Carla Negreiro. ------------------------------------------------ 
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Chaves, 28 de junho de 2021. ---------------------------------------- 

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

(Dr. Pedro Chaves) -------------------------------------------------- 

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

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

Em Anexo: O correspondente processo administrativo ------------------ 

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

NEGREIRO, DE 29/06/2021 --------------------------------------------- 

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

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

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

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

2021.06.30. -------------------------------------------------------- 

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. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS. - AÇÃO DE PROMOÇÃO NA 

ÁREA DA SAÚDE. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 48/STL/2021. ------------------ 

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 

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 1, do artigo 24º, do Regulamento de 

liquidação e cobrança de taxas municipais estabelece “poderão estar 

isentos do pagamento de taxas as pessoas coletivas de utilidade pública 

administrativas, relativamente aos atos e factos que se destinem à 

direta e imediata realização dos seus fins; ------------------------ 

4. Considerando que o “Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo” vai 

realizar no pretérito dia 30 de junho de 2021 uma ação de promoção de 

saúde na comunidade; ------------------------------------------------ 

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, à luz do disposto 

no n.º 3 do já referido artigo 24º do regulamento municipal em 

referência; -------------------------------------------------------- 

6. 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; ------------------- 

7. Considerando, por último, que a isenção de taxas não dispensa a 

emissão das licenças ou autorizações devidas, nos termos da lei ou 

regulamentos municipais; ------------------------------------------- 
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8. Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença para o fim em vista, ascendem ao montante de 

€148.70(cento e quarenta e oito euros e setenta cêntimos) ----------- 

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

 a) Em virtude da data de realização da promoção na área da saúde se 

iniciar em 30/06/2021 e da próxima reunião ordinária do órgão executivo 

se revelar posterior, sugere-se a adoção de decisão do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, pelos motivos acima mencionados, no 

sentido de conceder a isenção das respetivas taxas no valor de €148.70 

(cento e quarenta e oito euros e setenta cêntimos) de acordo com o 

disposto no n.º 1 e n.º 3 do art.24º do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais, sendo posteriormente sujeita a 

ratificação pelo órgão executivo, á luz da previsão constante no artigo 

164º do CPA; -------------------------------------------------------- 

b) 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. ----------------------------------------------- 

c) Sequencialmente, deverá a interessada ser notificada, nos termos 

do art.114º do CPA, da decisão que vier proferida sobre a matéria ora 

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

Chaves, 28 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 28/06/2021 --------------------------------------------- 

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

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

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

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

2021.06.28. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se conforme preconizado na informação técnica 

infra. À reunião do executivo municipal para efeitos de apreciação do 

despacho ora exarado. ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 28.06.2021. ------------ 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº36/2021. INFORMAÇÃO/PROPOSTA /DEAS/SHSDPC/ 

Nº359/2021. -------------------------------------------------------- 

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 2021.06.17-------------------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA VEREADORA RESPOSÁVEL, ENG PAULA CHAVES DE DATADO DE 

28/06/2021 --------–------------------------------------------------

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

 

 

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

CONTRATO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 

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

FINAL. INFORMAÇÃO Nº68/DEAS-UE/2021. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

No pretérito dia 27 de maio, foi submetida à Camara Municipal a 

Informação Nº50/2021, da Divisão de Educação e Ação Social - Unidade 

de Educação, relativa ao “Pedido de atualização de preços para o ano 

2021 no âmbito do contrato para o fornecimento de refeições escolares 

para os alunos do 1º Ciclo e da Educação Pré-Escolar – ano letivo 

2020/2021”, pelo Empresa Eurest, tendo o mesmo sido indeferido pelo 

referido órgão. ----------------------------------------------------- 

Através do ofício 5/DEAS-SE/2021, de 08 de junho, procedeu-se à 

audiência prévia dos interessados, no cumprimento do disposto no art. 

121º e ss. do CPA, tendo sido estabelecido o prazo de 10 dias para 

permitir à peticionária vir ao procedimento, por escrito, dizer o que 

se lhe oferecer sobre o sentido da decisão entretanto exarado; ------ 

Decorrido o aludido prazo, o interessado, não se pronunciou sobre o 

sentido da decisão exarada na deliberação de 27/05/2021, assim cumpre 

tornar definitiva a decisão. ---------------------------------------- 

II – Da decisão final ----------------------------------------------- 

a) Tornar definitiva a deliberação tomada na reunião da Câmara 

Municipal, de 27 de maio de 2021, de indeferir o pedido formulado pela 

Empresa Eurest, adjudicatária do fornecimento de refeições, no ano 

letivo 2020/2021, muito concretamente, a atualização do preço do 

contrato celebrado no dia 04/09/2021. ------------------------------ 

b) Notificar a interessada, nos termos do art. 114º do Código do 

Procedimento Administrativo, da decisão. ---------------------------- 

c) O assunto em causa, deve ser agendado à próxima reunião do órgão 

executivo. --------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 02 de julho de 2021 ---------------------------------------- 

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

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

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

DE 2021.07.02. ------------------------------------------------------  

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 2021.07.02. ------------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 
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1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADES DESPORTIVAS. 

PROPOSTA N.º 75/GAPV/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

efetuadas ao Município, pelas entidades sedeadas no concelho de 

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

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA FLAVIENSE, NIF 501 699 422, sedeado na Fonte do 

Leite, em Chaves, concelho de Chaves, solicita o apoio da autarquia, 

previsto no Plano de Atividades para o ano de 2021; ----------------- 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, KARATE CLUBE ALTO TÂMEGA, NIF 501 683 950, com 

sede na Rua dos Aregos, n.º 1 em Chaves, concelho de Chaves, solicita 

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

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

Considerando que os apoios financeiros solicitados têm em vista a 

concretização de atividades e ações geradoras de dinâmicas benéficas 

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

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

Considerando que estas associações são promotoras de atividades 

culturais, desportivas, recreativas e de convívio social, atuando 

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

imprimindo hábitos e motivações para a prática desportiva continuada;  

Considerando que as associações suprarreferidas assumiram compromissos 

financeiros e logísticos, em momento anterior ao surgimento do 

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

acordo com o seu planeamento anual; --------------------------------- 

Considerando que os apoios às entidades em referência se enquadram no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

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

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

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

abril de 2015; ------------------------------------------------------ 

Considerando, que no uso das competências determinadas pelo disposto 

na alínea u) do número 1, do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município; ------------------ 

Considerando que o contrato programa de desenvolvimento desportivo, a 

celebrar com as associações, está excluído do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 

previstas no referido código nos Artigos 5º e 5º B, sendo, no entanto, 

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

Artigo 1º A do CCP; ------------------------------------------------- 

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

o Chefe de Divisão de Juventude e Desporto, Maciel Duque, competindo-

lhe em traços gerais, acompanhar permanentemente a boa execução do 

contrato programa. -------------------------------------------------- 

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

Atendendo às razões expostas, submeto à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: -------------------------------------- 

a) Que sejam apoiadas as instituições constantes do mapa anexo, com 

o valor nele especificado; ------------------------------------------ 

b) Caso a presente Proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 
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- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos previstos 

na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto; --------------------------------- 

- Dar conhecimento à referida entidade do teor da decisão tomada; --- 

c) Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à 

Divisão de Administração Geral para ulterior operacionalização; ----- 

d) A presente proposta tem cobertura orçamental através das rubricas 

mencionadas no quadro anexo. Em conformidade com a LCPA - Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, anexam-se à presente informação 

documentos contabilísticos da Divisão de Gestão Financeira. --------- 

Chaves, 2 de julho de 2021 ------------------------------------------ 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
       Quadro Sinótico 

                    Anexo à Proposta Nº 75/GAP/2021 

Entidades 
Apoio 

 Financeiro 

Classificação  

Económica 

 

Finalidade 

 

 

 

Associação Desportiva Flaviense 

 

 

22.500,00 

 

 

 

 

 

Plano de Atividades 

 

Associação Desportiva, Karaté Clube Alto 

Tâmega 

 

9.500.00 

  

Plano de Atividades 

 

 

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

MINUTA ------------------------------------------------------------- 

CONTRATO PROGRAMA de DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO --------------------- 

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

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501205551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de … de ……… de 2021; ------------------------------------------------ 

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

Segundo: …………………….., com o NIPC………………, com sede na ……………………………em……………, 

neste ato legalmente representada por ……………….., (estado civil), 

residente em………….,  titular do Cartão de Cidadão nº……………….., válido 

até …………….., com poderes para o ato conferidos por deliberação da 

…………… de ………………………… ------------------------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária, de …/…/2021, foi aprovada 

a Proposta nº 75/GAP/2021, consubstanciada na comparticipação 

financeira a Associações/Entidades de caráter cultural, sedeadas no 

Concelho de Chaves, referente ao ano económico de 2021; ------------- 

Nos termos dos artigos 46º e 47º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro 

(Lei de Bases do Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao 

associativismo desportivo e com o regime dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 

de outubro e ulteriores alterações, em conjugação com o disposto na 

alínea f), do nº2, do art. 23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, 

ambos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,  é celebrado 

o presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, o qual se 

rege de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes: -------------- 

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

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

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira – 

Apoio ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 
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Desenvolvimento da Prática Cultural, que o …………………., apresentou e este 

Município, referente ao ano 2021, na prática de atividades desportivas 

e recreativas, cujo ………………………. -------------------------------------- 

se anexa a este contrato-programa. ---------------------------------- 

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

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no presente ano de 2021. -------------------- 

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

(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária, a prestar pelo 

Município de Chaves a _____________________________, é de _______ € 

(______________euros), nos termos do Programa de Atividades, à data, 

apresentado. ------------------------------------------------------- 

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

(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao  ……………………, 

será liquidada da seguinte forma: Transferência para a conta com o 

…………………… ----------------------------------------------------------- 

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

(Obrigação de certificação das contas)i ----------------------------- 

1. O …………………., deve fazer certificar as suas contas por revisor oficial 

de contas ou por sociedade revisora de contas nos termos do disposto 

no nº 1, do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro.  

2. O ……………………, para efeitos do disposto no nº2, do artigo 20º, do 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, deve possuir a sua contabilidade 

organizada por centro de custos que evidenciam os gastos e rendimentos 

por contrato-programa. ---------------------------------------------- 

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

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 

O não cumprimento pelo …………………….., do princípio da igualdade de 

oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) e do 

Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da legislação 

relativa ao combate às manifestações de violência associadas ao 

desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia e a todas 

as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no sexo, 

implicará o cancelamento da comparticipação financeira. ------------- 

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

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

Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, foi 

designado como gestor do contrato, o Chefe de Divisão da Juventude e 

Desporto, Maciel Duque, por deliberação de _________, com a função de 

proceder ao seu acompanhamento e monitorização. --------------------- 

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

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2021. ------------------ 

Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 

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

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no nº1, 

do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. --------- 

Cláusula 10ª -------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 
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Nos termos do nº1, do artigo 14º, do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, este contrato-programa será publicado na página eletrónica e 

ou no boletim municipal desta autarquia. ---------------------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

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

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

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

O Presidente do …………………………, ----------------------------------------- 

……………………….) -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

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

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

2021. PROPOSTA N.º 76/GAP/2021. ------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

jj) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas 

que contribuam para a promoção da saúde e preservação de doenças; --- 

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

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

objeto de intervenção compulsiva de acordo com as normas de boas 

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

da legislação aplicável, e a promoção de medidas adequadas à 

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

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

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

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

controlo da população de animais errantes; -------------------------- 

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

desenvolvido ao longo dos últimos anos um trabalho meritório na 

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

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

colaborado com o município na implementação de programas de apoio à 

esterilização de animais, o que tem contribuído significativamente 

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

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

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

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

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

2. Revogar a proposta n.º 3/GAP/2021. ---------------------------- 

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

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

de setembro, concedendo um subsídio anual, no valor de 14.250,00€. -- 

Chaves, 5 de julho de 2021 ------------------------------------------ 

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

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

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

MINUTA - CONTRATO 2021 ---------------------------------------------- 
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MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva nº 501275551, com sede na Praça 

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

Ribeiro, que outorga na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à Associação dos Amigos dos Animais do Concelho de Chaves. ---------- 

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

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

O apoio financeiro, é de 14.250,00€ (catorze mil duzentos e cinquenta 

euros), e visa apoiar gastos que a associação já teve até dia 15 de 

junho de 2021 e cuja obrigação e competência era do município, a 

referir: ----------------------------------------------------------- 

a) Captura e esterilização dos animais errantes que se encontram na 

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

b) Prestação de apoio médico-veterinário aos animais doentes e 

acidentados recolhidos na via pública. ------------------------------ 

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

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

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

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

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

Chaves, ___ XXXX de 2021 -------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

3. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE 

FREGUESIAS DO CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA N.º 77/GAP/2021 ---------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - DA EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS ---------------------------------------- 

1. Considerando que a Associação de Freguesias do Concelho de Chaves 

é uma entidade pública sem fins lucrativos, à qual, no âmbito do seu 

objeto social, compete a realização de quaisquer interesses comuns no 

âmbito das atribuições e competências próprias das freguesias 

associadas e particularmente: --------------------------------------- 

• Promover estudos; --------------------------------------------- 

• Elaborar e gerir projetos e planos comuns; -------------------- 

• Prestar serviços às freguesias associadas; -------------------- 

• Estabelecer relações de cooperação com entidades nacionais e 

estrangeiras que prossigam os mesmos fins com vista à melhoria da 

qualidade de vida das populações das freguesias associadas. --------- 
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2. Considerando que a referida associação veio, através de 

requerimento com registo de entrada nos serviços administrativos desta 

autarquia sob o n.º 8723, de 21.06.2021, solicitar o apoio deste 

município, centrado na atribuição de um subsídio no valor de € 

74.000,00 (setenta e quatro mil euros), para fazer face ao plano anual 

de atividades aprovado; --------------------------------------------- 

3. Considerando que, as suas receitas reduzem-se, unicamente, às 

contribuições anuais das freguesias associadas, as quais se mostram 

insuficientes para assumir o valor decorrente do plano anual de 

atividades; -------------------------------------------------------- 

4. Considerando que o apoio à entidade em referência se enquadra no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

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

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

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

abril de 2015; ------------------------------------------------------ 

5. Considerando, por último, que nos termos do disposto da alínea 

u), do nº 1, do Artigo 33º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 14 de 

setembro, compete à Câmara Municipal deliberar obre a forma de apoio 

a atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município; ------------------ 

6. Considerando que a associação tem melhorado o seu apoio às 

freguesias quer no número de horas a atribuir para arranjo e limpeza 

de bermas e caminhos, quer no número de quilómetros anualmente 

intervencionados; -------------------------------------------------- 

7. Considerando que a associação presta cada vez mais serviços 

administrativos para organização de documentação, bem como contribui 

ainda para o reforço humano do gabinete de apoio técnico das 

freguesias; -------------------------------------------------------- 

8. Considerando que tem sido prática desta associação a melhoria do 

convívio social entre freguesias e a partilha de experiências e 

conhecimentos dos seus executivos, através da realização de eventos e 

de ações de formação. ----------------------------------------------- 

II - DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------- 

Atendendo às razões acima expostas, tomo a liberdade de submeter à 

aprovação do executivo municipal a seguinte proposta: --------------- 

a) Que se atribua uma comparticipação financeira, no valor de € 

74.000,00 (setenta e quatro mil euros) à Associação de Freguesias do 

Concelho de Chaves, destinada a fazer face ao seu plano de atividades;- 

Chaves, 5 de julho de 2021 ------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

 

 

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 2. -– 

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

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 3. -– 

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

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

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

 

 

3.3. REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A COMÉRCIO- PROCESSO 559/19 – 

FERNANDA MARIA GOMES PEREIRA MACHADO – ALAMEDA DE TRAJANO – FREGUESIA 

DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 202/UVCH/21, DA UNIDADE DE 

VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DO ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 

21 DE JUNHO DE 2021. ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1. Por deliberação da Câmara Municipal de Chaves, na sua reunião de 

19 de setembro de 2019, que recaiu sobre a informação n.º 

297/DSCH/2019, foi aprovado o projeto de arquitetura que visava a 

alteração/regularização de um imóvel situado na Alameda de Trajano, 

freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves. Essa aprovação surge na 

sequência da emissão de um parecer favorável condicionado, remetido 

pela DRCN por intermédio da informação n.º S-2019/501682. ----------- 

1.2. Por intermédio do requerimento n.º 1149/21, a requerente 

apresenta um aditamento visando introduzir diversas alterações ao 

projeto de arquitetura aprovado. ------------------------------------ 

1.3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

1.3.1. O presente aditamento ao projeto de arquitetura está instruído, 

para além do requerimento, com os seguintes elementos: ------------- 

• CD com o projeto de arquitetura (aditamento) em formato digital: 

as peças escritas em formato “.PDF” e as peças desenhadas em formato 

“.DWF” e “.PDF”; ---------------------------------------------------- 

• Declarações de compatibilidade entre os formatos papel e digital; 

• Termos de responsabilidade do coordenador do projeto, do autor 

do projeto de arquitetura e do autor do projeto de acessibilidades, 

acompanhados por declaração da Ordem dos Arquitetos e seguro de 

responsabilidade civil profissional; -------------------------------- 

• Memória descritiva e justificativa do projeto de arquitetura; - 

• Peças desenhadas do projeto de arquitetura, incluindo plantas, 

cortes e alçados das alterações e plantas, cortes e alçados da 

proposta. ---------------------------------------------------------- 
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1.3.2. Para além dos elementos antes entregues e que se mantém 

inalterados, não foram apresentados os seguintes elementos: -------- 

• Peças escritas desenhadas do projeto de acessibilidades; ------ 

• Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico; ------- 

• Pormenores construtivos do projeto de arquitetura. ------------ 

1.3.3. Assim, com exceção do acima referido, e cuja entrega não é 

indispensável à análise a efetuar, o pedido está corretamente 

instruído de acordo com as disposições aplicáveis dos n.os 1 e 15 do 

anexo I da Portaria acima referida e do RMUE. ----------------------- 

2 – ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ----------------------------------------- 

2.1. NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------- 

O presente pedido enquadra-se no previsto na alínea d) do n.º 2 do 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, e posteriores 

alterações, que estabeleceu o Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), estando assim sujeito a licença administrativa. -- 

2.2. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ----------- 

2.2.1. Instrumentos de planeamento em vigor – PDM: ------------------ 

De acordo com extrato da planta n.º 34A do Plano Diretor Municipal, o 

edifício localiza-se em classe 1 – Espaços Urbanos e Urbanizáveis, 

categoria 1.1 – cidade de Chaves. ----------------------------------- 

São aplicáveis as regras de edificabilidade definidas no artigo 19.º 

do regulamento do PDM, alterado e republicado por intermédio do Aviso 

n.º 5233/2018, publicado a 18 de abril, designadamente as constantes 

da alínea a) do seu n.º 2. ------------------------------------------ 

2.2.2. Enquadramento no Plano de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Chaves (PSCH) – elemento orientador da gestão urbanística: ---------- 

Na proposta do referido plano o edifício existente não aparece 

caraterizado nas fichas respetivas – 4.03 (4, 5 e 6) – sendo apenas 

caracterizadas as construções que aí poderão ser erigidas, que deverão 

ter um piso e ser destinadas a comércio/serviços/indústria. --------- 

2.3. PARECER EXTERNO ------------------------------------------------ 

2.3.1. Considerada a sua inclusão dentro da área de proteção a um 

monumento nacional, a aprovação do pedido de licenciamento deverá ser 

precedida de um parecer favorável da administração do património 

cultural competente, nos termos das disposições combinadas do n.º 4 

do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e do artigo 13.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro. Assim, foi submetido por 

intermédio da plataforma SIRJUE o referido aditamento à Direção 

Regional da Cultura do Norte, que, por intermédio da informação n.º 

S-2021/555640, emitiu um parecer favorável, cujo conteúdo deverá ser 

comunicado à requerente. ------------------------------------------- 

2.3.2. Nesse parecer, para além da análise de ordem arquitetónica, 

considerando viável a alteração proposta, foram referidas as questões 

relativas ao património arqueológico, sendo solicitada a fiscalização 

e elaboração do respetivo relatório, por parte do arqueólogo 

municipal, da manutenção da inviolabilidade do substrato arqueológico 

no local. ----------------------------------------------------------- 

2.4. ANÁLISE DO PEDIDO ---------------------------------------------- 

2.4.1. Face ao projeto de arquitetura anteriormente aprovado, o 

aditamento agora apresentado consiste essencialmente na alteração da 

sua fachada, não sendo alterados os restantes parâmetros que constam 

do artigo 19.º do regulamento do PDM, pelo que se mantém a apreciação 

favorável antes emitida sobre este tema. ---------------------------- 

2.4.2. A fachada agora proposta é cerca de 0,60m mais baixa que a 

antes aprovada e os vãos que apresenta são em menor número e de menor 
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dimensão; analisada a sua integração no local concluiu-se que nada há 

a objetar à sua aprovação. ------------------------------------------ 

3 – PARECER --------------------------------------------------------- 

3.1. Face à análise acima exposta entende-se que no presente aditamento 

do projeto de arquitetura foram cumpridas as normas do PDM aplicáveis 

a usos, volumetria, cérceas e edificabilidade. ----------------------

3.2. Nestas circunstâncias, e considerado o parecer favorável 

condicionado da entidade externa consultada (DRCN – inf. n.º S-

2019/501682), entende-se que estão reunidas as condições para a 

aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura em análise; -------

3.2.1. Esta aprovação deverá ser condicionada à apresentação, em 

conjunto com os projetos de especialidade, dos elementos instrutórios 

referidos no ponto 1.3.2.; ------------------------------------------

3.2.2. Recorda-se ainda à requerente que, até à emissão da autorização 

de utilização, deverá ser feita a correção das confrontações 

constantes da certidão da Conservatória do Registo Predial e da 

Caderneta Predial Urbana, referida no ponto 1.2.3. da informação n.º 

297/DSCH/2019. -----------------------------------------------------

4 – PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------

4.1. Em face do acima exposto propõe-se que este assunto seja submetido 

à próxima reunião da Câmara Municipal, com vista a obter a aprovação 

do aditamento ao projeto de arquitetura apresentado por intermédio do 

requerimento n.º 1149/21, com as condicionantes referidas no ponto 

3.2. da presente informação. ----------------------------------------

4.2. Caso tal proposta seja superiormente aceite, e de acordo com o 

n.º 4 do artigo 20.º do RJUE, o requerente disporá de um prazo de seis 

meses para apresentar os projetos de especialidades aplicáveis, 

referidos no n.º 16 da Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, 

designadamente: ----------------------------------------------------

a) Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção 

periférica; --------------------------------------------------------------- 

b) Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica e projeto 

de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei; ----------- 

c) Projeto de redes prediais de água e esgotos; --------------------- 

d) Projeto de águas pluviais; --------------------------------------- 

f) Projeto de infraestruturas de telecomunicações; ------------------ 

g) Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na 

Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro; -------------------------- 

i) Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; -------------- 

j) Projeto de condicionamento acústico; ----------------------------- 

k) Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos 

quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; -------------------------------------------------------- 

l) Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho. ------------- 

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

Chaves, 21 de junho de 2021 ---------------------------------------- 

O técnico superior ------------------------------------------------- 

(António J. P. Malheiro Rodrigues) --------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. 

RUI LOPES, DE 21 DE JUNHO DE 2021. --------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SRA. Arq. SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 22 DE JUNHO DE 2021. --------- 

Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que 

o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal. ---------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, ENG. VICTOR SANTOS, DATADO DE 24 DE 

JUNHO DE 2021: ------------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.4. LICENCIAMENTO – PROJETO DE ESPECIALIDADES – ALTERAÇÃO DE FRAÇÕES 

– AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL, EDIFÍCIO ANGOLA – SANTA MARIA MAIOR – 

MAXIMINO GONÇALVES AGUIEIRAS – PROCESSO Nº 837/20 – INFORMAÇÃO Nº 

1179/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

2021.06.18. -------------------------------------------------------- 

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 1316/21, referente ao processo n.º837/20, 

o Sr.º Maximino Gonçalves Aguieira, na qualidade de proprietário, 

apresenta projetos de especialidades, relativos ao pedido de 

licenciamento e com vista à aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, em obras de alteração2, das frações, “EO, 

EP, EQ, ER, ES, ET, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH e FI”, de um 

edifício destinado a habitação e comércio/serviços (licença construção 

inicial n.º 68/88, 38/91 e 32/92), sito, na Avenida Pedro Alvares 

Cabral – Edifício Angola, 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 3.185,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 3645 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 360/20070806, da freguesia de Santa Maria 

Maior. ------------------------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

2.1. Foi emitido o Alvará de Licença de construção n.º 68/88, n.º 

38/91 e 32/92, referente á construção de um edifício de subcave, cave, 

r/chão, 1.º, 2.º e 3.ºandar com a área de 12 099,80 m2. --------------------- 

2.2. Foi emitida pelo Município e a pedido do Sr.º Manuel da Rosa 

Lopes, Certidão de propriedade horizontal, em 2 de Setembro de 1992. 

Do pedido apresentado e da Certidão emitida consta a seguinte 

distribuição e composição: subcave destinada a garagens, cave 

destinada a comércio, r/chão destinado a comércio, 1.º, 2.º e 3.º 

andar destinados a habitação. --------------------------------------- 

2.3. Alvará de licença de utilização n.º 103/92, para “habitação e 

ocupação”.  --------------------------------------------------------- 

2.4 Através do requerimento n.º 755/17, referente ao processo n.º 

171/94, a Sr.ª Maria Amália Pinheiro Lopes Ferreira, solicita, 

                                                           
2 «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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“retificação do uso das frações “FH” e “FI”, para estar de acordo com 

a Certidão da Conservatória do Registo Predial”, localizadas no Edf.º 

Angola, Av.ª Pedro Alvares Cabral, freguesia de Santa Maria Maior no 

concelho de Chaves. O pedido foi objeto de decisão de indeferimento, 

pelo facto da alteração de uso pretendida, consubstancia, uma 

alteração á utilização de duas frações autónomas, com enquadramento 

no n.º 5 do artigo 4.º do Dec.- Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro 

alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014 de 9 de setembro. ----  

2.5. O requerente apresentou sob requerimento n.º 2301/21, pedido com 

vista à aprovação do projeto de arquitetura, referente a obras de 

alteração, de um edifício destinado a “habitação, comércio e prestação 

de serviços”, 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 

04 de Março de 2021. ------------------------------------------------ 

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

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

3.1.1. O pedido apresentado sob requerimento n.º 1316/21, 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. Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------- 

3.2.1- 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. ----------- 

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

4.1. As alterações propostas pelo requerente, prendem-se com a mudança 

de uso e junção das frações, “EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EZ, FA, FB, FC, 

FD, FE, FF, FG, FH e FI”, do imóvel licenciado ao abrigo das licenças 

supra citadas, de garagem para comércio/serviços, necessitando de 

levar a efeito obras de alteração, que se prendem com a funcionalidade 

do espaço interior. ------------------------------------------------- 

 4.2- A área a alterar, tem uma área bruta de construção de 921,92 m2, 

distribuídos por 1 piso. --------------------------------------------  

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 (relatório); ------------------------------ 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de dispensa de projeto de comportamento 

térmico; ----------------------------------------------------------- 

- ITED; ------------------------------------------------------------- 

- Ficha Eletrotécnica; ---------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

5.TAXAS URBANÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ------- 

5.1. Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas 

urbanísticas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de 

construção preexistente. -------------------------------------------- 

5.2. 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 

2.141,37 euros. ---------------------------------------------------- 

5.3. O valor total das taxas a liquidar é assim de 2.141,37 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas), do anexo I. ------  



                                                                F. 34 

                                                                  _____________________ 

 
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 alteração do edifício destinado a “habitação, comércio e 

serviços”, dispõe do prazo de 1 ano, a contar da data da notificação 

do ato de licenciamento, para requerer a emissão do respetivo alvará, 

de acordo com o n.º1, do artigo 76.º, do DL 555/99, de 16 de dezembro 

e ulteriores alterações. ------------------------------------------- 

6.3. 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; ---------------------------------------------- 

6.4. Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada, 

a Certidão da Conservatória do Registo predial, configurando a junção 

das frações, “EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, 

FH e FI e uma vez que tal condicionante é indispensável, para o 

licenciamento das alterações ao edifício, o requerente ficará 

vinculado, a apresentar a Certidão atrás referida, aquando da 

apresentação dos subsequentes elementos para emissão de alvará e caso 

a Câmara, delibere favoravelmente o licenciamento das obras de 

alteração do edifício apresentadas com o presente projeto. ---------- 

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 requerimento n.º 

1316/21, datado de 28 de maio de 2021, os projetos de especialidades 

exigíveis, nos termos da lei, propõe-se, o licenciamento das obras de 

alteração, de um edifício destinado a “habitação, comércio e 

serviços”; --------------------------------------------------------- 

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 

das alterações ao edifício de habitação, comércio e serviços: ------- 

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 aditamento ao alvará de obras de 

construção n.º 32/92, 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; ------------------- 
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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 17 
Emissão de aditamento ao alvará     39,95 € 

n.º 15    
Reconstrução ou alteração    

a)  Por metro quadrado de área de intervenção 921,92m2  2,20 € 2.028,22€ 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês  6 12,20€ 73,20€ 

  TOTAL      2.141,37€ 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………………∑ 2.141,37 € ---------------- 

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

Chaves, 18 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 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.5. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO – INSTALAÇÃO DE UMA EXPLORAÇÃO 

BOVINA DE CLASSE 3 – LUGAR DO VALE, PEREIRA SELÃO – VILAS BOAS – 

FRANCISCO GOMES FIGUEIREDO – PROCESSO Nº 362/21 – INFORMAÇÃO Nº 

1193/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

2021.05.21. -------------------------------------------------------- 

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 1084/21, referente ao processo n.º 

362/21, o Sr.º Francisco Gomes Figueiredo, na qualidade de 

proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de construção3, de uma exploração pecuária, destinada a 

“bovinos”, sito no lugar do Vale – Pereira de Selão, freguesia de 

Vilas Boas no concelho de Chaves. ----------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio rústico tem a área total 29.100,00 m2, está 

                                                           
3 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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inscrito na matriz com o n.º 1398 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1086/20210421, da freguesia de Vilas Boas. 

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

2.1-Não foram encontrados antecedentes do processo. ----------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Extrato das plantas de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:10. 000; ------------------------- 

- Ortofotomapa; ----------------------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Comprovativo de inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ----------------------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; ------------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico; ----------------------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico; --- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Corte transversal à escala de 1:100; ------------------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico; ----------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores; 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra; ----------- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 

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 respeitar à legalização das 

obras de construção. ----------------------------------------------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal n.º 47 A, o terreno está inserido em espaço de classe 4 – 

espaço agrícola e florestal - categoria 4.1 – espaços florestais e na 

subcategoria 4.1. A – espaços florestais comuns. -------------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 
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5.1- O requerente pretende a legalização da construção de uma 

exploração pecuária, destinada a “bovinos”, com a área bruta de 

construção de 287,84 m2. --------------------------------------------  

5.2- Face à categoria, de espaço em que se insere a parcela de terreno, 

categoria 4.1-espaço florestal e tratando-se de uma legalização, 

considera-se, que o interessado não dispõe de alternativa de 

localização economicamente viável, de acordo com o disposto na alínea 

a), do n.º 2 do artigo 36.º4 do Plano Diretor Municipal. ------------ 

5.3- O conjunto edificado, destinado a exploração pecuária, com a área 

bruta de construção de 287,84 m2, implica um índice de construção (Ic) 

de 0.09 m2/m2, que resultam da aplicação da seguinte fórmula: área 

bruta de construção proposta/área do terreno =287,84 m2/29.100,00 m2, 

o que implica, um índice de construção inferior ao do local que é de 

0.25 m2/m2. --------------------------------------------------------- 

5.4 É garantido o afastamento de 100 metros, as linhas limites dos 

aglomerados, e a quaisquer outras edificações preexistentes, 

licenciadas, ou previstas em projeto de ordenamento urbano plenamente 

eficaz, pelo que cumpre o especificado na alínea b), do n.º 2, do 

art.º 36, do Regulamento do Plano Diretor Municipal, exceto aquelas 

que se destinem exclusivamente a atividades pecuárias. ------------- 

5.5 É garantido o afastamento de 10 metros, entre o perímetro da 

edificação e as estremas da parcela, pelo que cumpre o especificado 

na alínea c) do n.º 2 do art.º 36 do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

5.6- É apresentado, comprovativo do deferimento do Registo, (classe 

3) previsto no artigo 28.º do NREAP, emitido pela entidade coordenadora 

– Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN). --------  

5.7- A edificação, com a área bruta de construção de 287,84 m2, que se 

pretende legalizar as obras de construção, não consubstancia, a 

                                                           
4 Artigo 36º – Instalações adstritas às explorações ---------------- 

2) Instalações agro -pecuárias – a edificação de estábulos, salas de 

ordenha, pocilgas, aviários, coelheiras, ovis, canis, gatis e outras 

instalações para criação ou alojamento de animais domésticos ou 

selvagens cumprirá as seguintes regras: ----------------------------- 

a) Devem implantar-se preferencialmente em parcelas pertencentes à 

categoria 4.3 – espaços agro -florestais, só se admitindo a sua 

implantação em parcelas pertencentes a qualquer das outras categorias 

de espaços que integram esta classe no caso de reaproveitamento de 

instalações preexistentes ou quando o município reconheça que o 

interessado não dispõe de alternativa de localização economicamente 

viável, e sem prejuízo dos condicionamentos impostos por outras 

entidades que eventualmente detenham jurisdição sobre o local; ------ 

b) A sua localização e implantação serão tais que garantam um 

afastamento mínimo de 200 m às linhas limites dos aglomerados – classe 

de espaços urbanos e urbanizáveis – e a quaisquer outras edificações 

existentes, licenciadas, ou previstas em projetos de ordenamento 

urbanístico ou operações de loteamento urbano plenamente eficazes, 

exceto em relação àquelas que se destinem exclusivamente a atividades 

agro -pecuárias; ---------------------------------------------------- 

c) As parcelas onde se localizarem deverão possuir uma dimensão tal 

que a distância entre o perímetro exterior destas edificações e as 

estremas da mesma parcela nunca seja inferior a 10 m; --------------- 

d) As edificações desenvolver-se-ão num só piso acima do solo; ------ 

e) Sem prejuízo do disposto nas duas alíneas anteriores, a área bruta 

de construção máxima admissível para o conjunto edificado é a que 

corresponder à aplicação do Ic = 0,25 m2/m2 à área da parcela; ------ 
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dispensa de apresentação dos elementos/documentos técnicos previstos 

no RJUE e na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido 

de legalização no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação, ficando deste modo, dispensado da 

vistoria prévia prevista para os procedimentos de legalização de 

operações urbanísticas. --------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto e dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados. ------ 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao 

disposto no 3.4, do artigo 19., do Regulamento n.º 314/2010. -------- 

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 

111,35 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 111,35 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 se trata de uma edificação que foi levada a 

efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio. - 

8.2- Considerando que, a construção da exploração pecuária a 

legalizar, respeita o especificado na alínea e), do n.º 2, do art.º 

36, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em 

Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através 

do Aviso n.º 5233/2018, ou seja o índice de construção de 0.25 m2/m2, 

aplicado à área da parcela; ----------------------------------------- 

8.3- Considerando, que a implantação da construção respeita o 

afastamento de 10 metros às extremas da parcela; -------------------- 

8.4- Considerando, que existe um afastamento superior a 100 metros às 

linhas limites dos aglomerados, e a quaisquer outras edificações 

preexistentes, licenciadas, ou previstas em projeto de ordenamento 

urbano plenamente eficaz; ------------------------------------------- 

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 – “exploração pecuária de 

bovinos”, estando, desta forma, em condições de ser utilizada, pelo 

que, o titulo a emitir, será o Alvará de autorização de utilização, 

conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --------------- 

8.6- Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada a 

Certidão da Conservatória do Registo predial, do prédio urbano em 

conformidade com o levantamento topográfico, e uma vez que, tal 

condicionante é indispensável, para a legalização das obras de 

construção 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 das obras de 

construção, 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: ----------------------------------------------------- 
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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 “exploração pecuária de bovinos 

”, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º- C, do mesmo preceito regulamentar; -------------------- 

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

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ----------------------------------------------------------  

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1       287,84 287,84 

            

TOTAL 0,00 0,00 0,00 287,84 287,84 

      

Cércea – 3,60 ml ----------------------------------------------------  

Volume – 1.036,22 m3 ---------------------------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) 

- Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao disposto 

no 3.4 do art.º 19 do Regulamento n.º 314/2010; --------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- 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 5 Edifício destinado a indústria ou armazém, por unidade 

de ocupação 
      

a) 
 Até 500 m2 de área bruta de construção 1 111,35 € 111,35 € 

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 0 223,00 € 0,00 € 

  TOTAL      111,35 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………………………………………………………………………………………∑ 111,35 €    

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

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

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. -----------------  

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA 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 
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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. --------------------------------------------- 

 

 

3.6. LEGALIZAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – LOTE 13, DO LOTEAMENTO 

2/04 NA QUINTA DAS MIMOSAS – SANTA MARIA MAIOR – JOÃO FRANCISCO 

FAUSTINO MARTINS – PROCESSO Nº 380/21 – INFORMAÇÃO Nº 1203/SCOU/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATAD 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-Através do requerimento n.º 1129/21, referente ao processo n.º 

380/21, o Sr.º João Francisco Faustino Martins, na qualidade de 

proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de construção5, de uma habitação unifamiliar, sito, no lote 

13, do loteamento titulado pelo Alvará n.º 02/2004- Quinta das Mimosas, 

freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves. --------------- 

1.2- O lote de terreno tem a área total de 225,00 m2, está inscrito na 

matriz com o n.º 41 e descrito na conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 14/20040615, da freguesia de Santa Maria Maior, é parte 

integrante do alvará de loteamento 02/2004. ------------------------- 

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

2.1 - Loteamento titulado pelo Alvará n.º 02/2004. ------------------ 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR -------------------------------- 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio; --------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:10.000; -------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000; --------------------------- 

- 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; ------ 

- Termo de responsabilidade do plano de acessibilidades e respetivo 

plano; ------------------------------------------------------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; -------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 500; --------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------  

                                                           
5 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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- Planta de arranjos exteriores à escala de 1:500; ------------------  

- 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; ------------------------------------------ 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Ficha Eletrotécnica; ---------------------------------------------- 

- ITED; ------------------------------------------------------------- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto de instalação de gás; ------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto acústico; ----------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores; 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra; ----------- 

- Ficha de caracterização do lote; ---------------------------------- 

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 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro, por se tratar 

de um procedimento de legalização de obras de construção de uma 

habitação unifamiliar. ---------------------------------------------- 

  4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o lote de terreno está inserido em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável, categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ------ 

  4.3- No alvará de loteamento 02/04 ---------------------------------- 

- Área do lote = 225,00 m2 ------------------------------------------------------------------- 

- Área de implantação = 102,00 m2; ---------------------------------- 

- Área bruta de construção = 232,00 m2; ----------------------------- 

- Número de pisos acima da cota de soleira = 3; --------------------- 

- Número de pisos abaixo da cota de soleira = 0 --------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar ----------------------- 

- Cércea = 11,50 m; ------------------------------------------------- 

- Volume de construção = 649,60 m3; --------------------------------- 

- Número de fogos = 1; ---------------------------------------------

4.4 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------

4.4.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas), do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente pretende, a legalização da construção de uma 

habitação unifamiliar, com a área bruta de construção de 232,00 m2. A 

edificação foi levada a efeito sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio. ------------------------------------------------

5.2- O requerente propõe legalizar no lote os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------ 

- Área do lote = 225,00 m2 ------------------------------------------------------------------ 

- Área de implantação = 102,00 m2; ---------------------------------- 

- Área bruta de construção = 232,00 m2; ----------------------------- 

- Número de pisos acima da cota de soleira = 3; --------------------- 

- Número de pisos abaixo da cota de soleira = 0 --------------------- 
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- Utilização prevista = habitação unifamiliar ----------------------- 

- Cércea =9,45 m; --------------------------------------------------- 

- Volume de construção = 600,40 m3; --------------------------------- 

- Número de fogos = 1; ---------------------------------------------- 

5.3 – O edifício no qual se pretende legalizar as obras de construção, 

com a área bruta de construção de 232,00 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. --------------------------------------------- 

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- Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto 

de se tratar de uma construção situada em loteamento, e de acordo com 

o previsto no n.º 2 do artigo 23 do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas, devidas pela realização desta operação 

urbanística. ------------------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

89,20 euros. -------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 89,20 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 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- O projeto de legalização, apresentado pelo requerente, cumpre as 

especificações do alvará de loteamento 02/2004, pelo facto de cumprir 

os parâmetros urbanísticos nele previsto. ---------------------------  

8.3- Considerando, que são apresentados, todos os elementos/documentos 

técnicos previstos no RJUE e na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, 

enquadrando-se o pedido de legalização, no n.º 12, do artigo 73.º-C, 

do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, fica deste 

modo, o procedimento, dispensado da vistoria prévia prevista, no n.º 

6, do artigo 73.º- C, da Revisão do Regulamento Municipal de 

Urbanização e de Edificação (RMUE). --------------------------------- 

8.4- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 

ampliação, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º- C, do RMUE. -- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 
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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 28,00       28,00 

Piso 1 102,00       102,00 

Piso 2 102,00       102,00 

TOTAL 232,00 0,00 0,00 0,00 232,00 

Cércea – 9,45 ml ----------------------------------------------------                                                             

Volume – 600,40 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       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 2 
Para habitação unifamiliar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2 0 78,05 € 0,00 € 

b) 
 De 251 m2 a 500 m2 1 89,20 € 89,20 € 

c) 
 Superior a 500 m2 0 100,45 € 0,00 € 

  TOTAL      89,20 € 

TOTAL A PAGAR…………………………………………………………………………………………………………………….∑= 89,20 € 

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

Chaves, 22 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 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 
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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. --------------------------------------------- 

 

 

3.7. LEGALIZAÇÃO DE DUAS HABITAÇÕES UNIFAMILIARES GEMINADAS – RUA 

CENTRAL Nº3/4, AVELEDA – SÃO VICENTE – MAXIMINO MANUEL RODRIGUES – 

PROCESSO Nº 230/21 – INFORMAÇÃO Nº 1212/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 2021.06.23. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1- Através do requerimento n.º 1357/21, referente ao processo n.º 

230/21, o Sr.º Maximino Manuel Rodrigues e o Sr.º Emídio Manuel, na 

qualidade de proprietários, apresentam um pedido, com vista à 

aprovação de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, 

na legalização das obras de construção6, de duas habitações 

unifamiliares geminadas, sito, na rua Central, n.º 3 e 4 - Aveleda, 

freguesia de São Vicente no concelho de Chaves. --------------------- 

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

área total de 213,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 407 NIP, da 

freguesia de São Vicente. ------------------------------------------- 

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

2.1- Não foram encontrados antecedente do processo, nos arquivos desta 

Edilidade. --------------------------------------------------------- 

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: ---------------------------------------- 

- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ---------- 

- Planta de localização à escala 1:5.000; --------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; ------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------ 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ----- 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; -------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------- 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200; ----------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------   

                                                           
6 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Termo de isenção de apresentação do plano de acessibilidades; ----- 

- Termo de responsabilidade do técnico responsável, pelo projeto de 

estabilidade, acompanhado de relatório técnico; -------------------- 

- Termo de responsabilidade do técnico responsável, pelo projeto das 

redes de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais 

e relatório técnico; ------------------------------------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

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

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro, por se reportar à legalização 

das obras de construção de duas habitações unifamiliares geminadas. -

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 22 B, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. ---------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de construção de 

duas habitações unifamiliares geminadas, de r/chão e andar com a área 

bruta de construção de 330,00 m2. As edificações foram levadas a 

efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio. - 

5.2-Pretende agora o requerente, a legalização, das obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e a 

subsequente, emissão do alvará de autorização de utilização, visto 

que, e de acordo com o projeto apresentado, a edificação não necessita 

de obras de correção e /ou adaptação, para o uso habitacional (2 

fogos). ------------------------------------------------------------ 

5.2- O edifício de habitação unifamiliar geminado, com dois fogos, de 

acordo com o projeto apresentado, pode ser sujeito ao regime de 

propriedade horizontal, com a constituição de duas frações autónomas: 

5.2.1- Fração “A” – r/chão e andar, destinada a habitação, de tipologia 

T4, com a área bruta de construção de 224,00 m2; -------------------- 

5.2.1- Fração “B” – r/chão e andar, destinada a habitação, de tipologia 

T2, com a área bruta de construção de 106,00 m2; -------------------- 

5.3- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a 

manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o 

disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------- 

5.4- A edificação a legalizar com o presente projeto, ao contemplar 

uma altura de 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. ------------------ 

5.5- A edificação destina-se “habitação unifamiliar (2 fogos)”, 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 
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Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem 

já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ----------------- 

5.6- As habitações unifamiliares geminadas, com a área bruta de 

construção de 330,00 m2, que se pretende legalizar, não consubstancia, 

a dispensa de apresentação dos elementos/documentos técnicos previstos 

no RJUE e na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, enquadrando-se o pedido 

de legalização, no n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação, ficando deste modo, dispensado da 

vistoria prévia prevista, para os procedimentos de legalização de 

operações urbanísticas. --------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ----------------------------------------------- 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto e dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados. ------ 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 351,16 euros. ----------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

89,05 euros. -------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 440,21 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 as edificações, se situam 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 a “habitações unifamiliares geminadas (2 

fogos)”, 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 - As habitações unifamiliares geminadas, são servidas por 

arruamento público, pavimentado a cubos de granito, possui ligação á 

rede pública de água e esgotos. -------------------------------------  

8.4 -Constatando-se, que são apresentados, todos os 

elementos/documentos técnicos previstos no RJUE e na Portaria 

113/2015, de 22 de abril, enquadrando-se o pedido de legalização, no 

n.º 12, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação, ficando deste modo dispensada, a vistoria prévia, 

prevista para os procedimentos de legalização de operações 

urbanísticas. ----------------------------------------------------- 

8.5 - Considerando, de acordo com os elementos instrutórios do 

processo, que a obra a legalizar, não necessita de obras de correção 

e /ou adaptação, para o fim em vista – “habitação unifamiliar”, 

estando, desta forma, em condições de ser utilizada, pelo que, o titulo 
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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 Caderneta Predial Urbana, 

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 ao 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 (artigos 102.º- A, do RJUE e 

artigo 73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando, que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem 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 de duas “habitações unifamiliares 

geminadas”, 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 

HABITAÇÃO A 
 
          

Piso 0 
 
112,00       112,00 

Piso 1 
 
112,00       112,00 

  
 
        0,00 
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HABITAÇÃO B 
 
        0,00 

Piso 0 
 
53,00       53,00 

Piso 1 
 
53,00       53,00 

  
 
        0,00 

TOTAL 
 
330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 

Cércea – 7,50 ml ----------------------------------------------------                              

Volume – 990,00 m3 ------------------------------------------------------------------------------ 

QUADRO I ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------ 

 
QUADRO I       custos (C)     

    s/n larg. C/m C/m2 Custo (C) 

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   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       13   

          

  Moradia unifamiliar         

  

 - Alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 351,16   € 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 2 
Para habitação unifamiliar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2 0 77,90 € 0,00 € 

b) 
 De 251 m2 a 500 m2 1 89,05 € 89,05 € 

c) 
 Superior a 500 m2 0 100,25 € 0,00 € 

  TOTAL      89,05 € 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………..∑ 351,16 € + 89,05 € = 440,21 €  

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

Chaves, 23 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 ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.06.23: --------------------------------------------------------

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 
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na informação técnica infra. --------------------------------------

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.06.24: ---------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO – ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEL 

COBERTO” – LOTEAMENTO DA INDUMÓVEL – LOTE 9, FONTE DO LEITE – OUTEIRO 

SECO – ANTÓNIO JOSÉ AFONSO CIPRESTE – PROCESSO Nº 764/00 – INFORMAÇÃO 

Nº 1223/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

2021.06.23. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 1219/21, referente ao processo n.º 

764/00, o Sr.º António José Afonso Cipreste, na qualidade de 

proprietário, solicita, aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, na legalização das obras de construção7 

de um “estacionamento automóvel coberto” contiguo ao alçado posterior 

de uma habitação unifamiliar, licenciada ao abrigo do alvará de obras 

de construção n.º 92/02, sito, no lote 9, do loteamento titulado pelo 

Alvará n.º 8/96 da Indumóvel, freguesia de Outeiro Seco no concelho 

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

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

2.1 - Loteamento titulado pelo Alvará n.º 08/1996. ------------------ 

2.2 - Alvará de obras de construção n.º 92/02, para “construção de uma 

habitação unifamiliar”, de r/chão e andar, com a área de 210,60 m2. - 

2.3 – Alvará de autorização de Utilização n.º 337/03, para habitação 

unifamiliar. ------------------------------------------------------- 

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, nem de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). ------------------------ 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

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

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de setembro, por se reportar á legalização 

das obras de construção de um “estacionamento automóvel coberto”. --- 

4.2.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ---------------------- 

4.2.2.1- Do alvará de loteamento 08/1996, constam as seguintes 

indicações, relativas ao lote: -------------------------------------- 

- Área do lote = 495,00 m2; ----------------------------------------- 

- Área de implantação = 99,00 m2; ----------------------------------- 

- Área de construção = 198,00 m2; ----------------------------------- 

- Número de pisos = 2; ---------------------------------------------- 

- Volume = 534,60 m; ------------------------------------------------ 

4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o lote de terreno está inserido em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável, categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ------ 

                                                           
7 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de construção, de 

um “estacionamento automóvel coberto”, contiguo ao alçado posterior 

de uma habitação unifamiliar, licenciada ao abrigo do alvará de obras 

de construção n.º 92/02. A construção de génese ilegal, tem uma área 

bruta de construção de 244,00 m2, a sua edificação, levou a um aumento 

da área bruta de construção, de implantação e de alteração de fachada, 

relativamente à edificação licenciada. ------------------------------ 

5.2 - O loteamento no qual, se insere o lote de terreno, tem as 

especificações indicadas no anterior ponto 4.2.2.1. Nas referidas 

especificações é prevista para o lote 7, uma área de implantação de 

99,00 m2 e de construção de 198,00 m2. ------------------------------

5.3- Neste contexto, tratando-se as regras urbanísticas, consignadas 

no alvará de loteamento de verdadeiras especificações, regulando, ao 

pormenor, as chances urbanísticas conferidas aos respetivos lotes de 

terrenos, emergentes da operação de loteamento, então, nessa 

perspetiva, a operação urbanística, que se pretende legalizar viola 

as especificações do alvará de loteamento n.º 8/96, ao contemplar uma 

área de implantação de 343,00 m2 e de construção de 495,00 m2. ------ 

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

6.1- Considerando, que se trata de obras de construção, de um 

“estacionamento automóvel coberto”, que foram levadas a efeito, sem 

os necessários atos administrativos de controlo prévio. ------------- 

6.2- Considerando, que o requerente propõe legalizar no lote de terreno 

os seguintes parâmetros urbanísticos: ------------------------------- 

- Área do lote = 495,00 m2; ----------------------------------------- 

- Área de implantação = 343,00 m2; ---------------------------------- 

- Área de construção = 495,00 m2; ----------------------------------- 

- Número de pisos = 2; ---------------------------------------------- 

- Volume = 1.256,60 m; ---------------------------------------------- 

6.3 - Da leitura dos anteriores pontos, 4.2.2.1 e 6.2, constata-se, 

que a proposta feita pelo requerente não cumpre as especificações do 

alvará de loteamento 08/1996, pelo facto de não cumprir os parâmetros 

urbanísticos nele previsto. ----------------------------------------- 

7 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

7.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A do RJUE e artigo 

73.º- C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

indeferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a 

que se fez referência e reconhecer que não se encontram preenchidos 

os requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

licença especial de legalização; ------------------------------------ 

c) Caso, a Câmara Municipal delibere indeferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção de um “estacionamento automóvel 

coberto”, contíguo ao alçado posterior de uma habitação unifamiliar, 
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dever-se-á ainda notificar o requerente nos termos do disposto no 

artigo 114.º e seguintes, do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, 

que aprovou o novo Código do Procedimento Administrativo, dando-se 

cumprimento ao disposto no artigo 121º e seguintes, no que respeita à 

audiência prévia dos interessados, mediante o estabelecimento de um 

prazo de 10 dias para, querendo, virem a processo, dizer o que se lhes 

oferecer sobre o presente sentido de decisão. ----------------------- 

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

Chaves, 23 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 ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.06.23: --------------------------------------------------------

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 2021.06.24: ---------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.9. PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO – PRÉDIO LICENCIADO COM O Nº 504/82 – 

AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM E ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO – LUGAR 

DO SALGUEIRAL, VILA VERDE DA RAIA – CHAVES – ANA DA FONTOURA GONÇALVES 

– PROCESSO Nº 482/18 – INFORMAÇÃO Nº 1167/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA 

VITÓRIA JOSÉ DE MATOS ALMEIDA, DATADA DE 2021.06.18. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1 Pelo  requerimento registado nesta Unidade Orgânica sob o n.º 

1070/21, datado de 04/05/2021 e completado pelo requerimento n.º 

1258/21, em 21/05/2021, a Sra. Ana da Fontoura Gonçalves, em audiência, 

prévia à declaração de caducidade  do processo n.º 482/18,  apresenta 

um pedido de reapreciação do procedimento de legalização, de uma 

operação urbanística ilegal, isto é, em desconformidade com o 

respetivo projeto ou com as condições do licenciamento, com acréscimo 

de área, face à sua configuração inicialmente aprovada e em simultâneo 

à legalização de muros de vedação, confinantes com via pública, tendo 

em vista a emissão de  alteração autorização de utilização, e em 

conformidade com o estabelecido o n.º 1, do artigo 76.º do Decreto Lei 

n.º 555/99, de 16/12, na sua versão final, que estabelece o Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, RJUE e a emissão do respetivo 

alvará, em articulação com o n.º 14, do artigo 73-º-C, do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE), de um do edifício 

inicialmente destinado a armazém de recolha de alfaias agrícolas, para 

edifício destinado a comércio e serviços, localizado no prédio urbano 

a seguir identificado, com Licença inicial n.º504,  passada em 28 de 

julho de 1982 e em área dentro do perímetro de construção 

estipulado pelo PDM de Chaves. -------------------------------------- 
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1.2 A interessada solicita ainda que sejam utilizados os elementos que 

instruíram o pedido anterior, de acordo com o n. º9, do artigo 11º, 

do RJUE. ------------------------------------------------------------ 

2. INSTRUÇÃO DO PEDIDO    -------------------------------------------  

A instruir o pedido a interessada apresenta: ------------------------ 

a) Novos Termos de Responsabilidade, subscritos por técnicos 

responsáveis, nomeadamente: ----------------------------------------- 

i. Termo de Responsabilidade (TR) do Autor do Projeto de Arquitetura 

e TR do Autor do Plano de Acessibilidades, acompanhado de Declaração 

da Ordem e seguro de Responsabilidade Civil; ------------------------  

ii. TR “pela compatibilidade dos projetos de estabilidade, hidráulica 

e acústica das obras de alteração de um armazém”, acompanhado de 

Declaração da Ordem e do seguro de responsabilidade Civil Profissional 

b) Cópia da Certidão da Conservatória do Registo predial de Chaves 

do prédio abrangido; ------------------------------------------------ 

c) Cópia da caderneta Predial Urbana; ---------------------------- 

d) Cópia da fatura do consumo da água; ---------------------------  

e) Cópia da fatura do consumo de eletricidade. ------------------- 

3. HISTÓRICO -------------------------------------------------------- 

3.0 Como antecedente à presente pretensão, regista-se em Arquivo 

Municipal, o processo camarário n.º 308/82, em nome de Silvano Brás 

Rodrigues, referente ao licenciamento da obra de “Construção de um 

armazém para recolha de alfaias agrícolas com a área de (10mx10m, isto 

é 100 m2), à qual foi atribuído a Licença n.º 504, passada em 28 de 

julho de 1982. ------------------------------------------------------  

3.1 As obras de alteração/ampliação realizadas em desconformidade com 

o respetivo projeto ou com as condições do licenciamento, com acréscimo 

de área, face à sua configuração inicialmente aprovada (o imóvel, 

destinado a armazém para recolha de alfaias agrícolas, foi construído 

ao abrigo da Licença n.º 504, passada em 28 de julho de 1982) e em 

simultâneo as obras de construção de muros de vedação confinantes com 

via pública(8), realizada sem os necessários atos administrativos de 

controlo prévio, foram legalizadas por deliberação camarária em 

reunião de camara realizada em 04/02/2019, condicionada à realização 

de obras de correção. ----------------------------------------------- 

3.2. Mais se refere o procedimento de legalização subjacente pretende 

não só a legalização das obras de alteração/ampliação, face à sua 

configuração/área inicialmente aprovada e condições de licenciamento, 

mas sobretudo a alteração de utilização do edifício destinado a armazém 

de recolha de alfaias agrícolas, para edifício destinado a comércio e 

serviços. ---------------------------------------------------------- 

3.3. Por ultimo, com base na informação n.º 85/SAA/2021, datada de 

03/03/2021 foi proposta a declaração de caducidade, do processo n.º 

482/18, aprovada por deliberação camarária datada de 29/04/2021, uma 

vez que a requerente no prazo concedido não requereu a emissão do 

respetivo alvará, conforme previsto no n.º 14, do artigo 73.º-C, do 

RMUE e instruído de acordo com os elementos constantes no n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo Regulamento. bem como, até à presente data a 

requerente não liquidou as respetivas taxas administrativas. -------- 

4. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------ 

                                                           
8 contudo obrigam-se os proprietários a não exigir qualquer 

indeminização, no caso de futura expropriação, em conformidade com a 

alínea d), do n.º1 e n.º2, do artigo 61.º,  da Lei 2110, de 19 de 

agosto de 1961, aprovou o Regulamento Geral das Estradas e Caminhos 

Municipais. -------------------------------------------------------- 
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4.1 De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial de 

Chaves, CCRP, apresentada, o prédio urbano situado em Salgueiral, 

inscrito na matriz sob o artigo 551.º, composto de rés do chão e 

logradouro, com uma área total de 424 m2, uma área coberta de 356m2 e 

uma área descoberta de 68m2, da Freguesia de Vila Verde da Raia e 

descrito sob o nº687/19970602, confronta de poente e norte com estrada 

camarária, de nascente com Maria Branco e de sul com João Fernandes. 

Pela Ap. 3, de 2007/11/21, foi registada a aquisição a favor de Ana 

da Fontoura Gonçalves, ora requerente, por compra. ----------------- 

4.2 Face à caderneta predial urbana do serviço de finanças, obtida via 

internet em 2021/05/19, constante do processo, o prédio urbano situado 

em Salgueiral, Vila Verde da Raia, freguesia de Vila Verde da Raia, 

descrito de casa de R/C destinada a fábrica de mármores, com uma área 

total do terreno de 401,50 m2, área de implantação do edifício 205,90 

m2, área bruta de construção 205,90m2, inscrito na matriz da referida 

freguesia sob o artigo nº551NIP, sendo o ano de inscrição 1994. ----- 

5. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DO PEDIDO ------------------------------- 

5.0 Pelos requerimentos supra referenciados, a interessada pediu 

a reapreciação do processo n.º482/18 em consequência da intenção de 

caducidade, nos termos do n.º 5, do artigo 71.º do RJUE. ------------ 

5.1 A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade urbanística 

de uma operação urbanística ilegal, isto é, em desconformidade com o 

respetivo projeto ou com as condições do licenciamento, já executadas, 

num edifício destinado “armazém para recolher alfaias agrícolas”, com 

Licença inicial n. º504, passada em 28 de julho de 1982 e não dotada 

de autorização de utilização e cumulativamente a legalização da 

construção de muros de vedação, confinantes com via pública(9), 

enquadra-se no disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-A, do RJUE, em 

articulação com o artigo 73.º-C(10), do RMUE. bem como, mudança de uso 

do edifício, destinado a armazém de recolha de alfaias agrícolas, para 

edifício destinado a comércio e serviços. Por deliberação camarária 

em reunião de camara realizada em 04/02/2019, as obras patenteadas, 

no processo em referência, foram legalizadas, condicionada à 

realização de obras de correção. ------------------------------------ 

5.2 A pretensão situa-se face ao PDM de Chaves em espaços da Classe 1 

– espaços urbanos e urbanizáveis, Categoria 1.3 – outros aglomerados, 

aglomerado de Vila Verde da Raia. ---------------------------------- 

5.3. No entanto, o prédio situa-se junto a uma estrada municipal pelo 

que se encontra abrangido por condicionamentos e servidões, prevista 

no artigo 26.º do Regulamento do PDM. ------------------------------  

6. PARECER INTERNO ------------------------------------------------- 

Uma vez que o local está abrangido pela servidão administrativa da 

rede viária, E.M.502, foi solicitado parecer interno à Divisão de 

Projetos e Mobilidade, D.P.M. no referente aos muros de vedação 

confinantes com via pública e ao imóvel propriamente dito, objetos de 

legalização e que cumulativamente se pronunciassem, sobre o 

compartimento designado por “escritório”, parte integrante do imóvel, 

                                                           
9 contudo obrigam-se os proprietários a não exigir qualquer 

indeminização, no caso de futura expropriação, em conformidade com a 

alínea d), do n.º1 e n.º2, do artigo 61.º,  da Lei 2110, de 19 de 

agosto de 1961, aprovou o Regulamento Geral das Estradas e Caminhos 

Municipais --------------------------------------------------------- 
10 Artigo 73.º -C - Procedimento de legalização de operações 

urbanísticas ------------------------------------------------------- 

6 — O procedimento de legalização é sempre precedido de vistoria 

municipal, realizada pela comissão municipal responsável. ----------- 
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uma vez que foi condicionante de licenciamento na licença inicial 

n.º504/82 “um afastamento de 2,5m em relação ao limite da parcela”, 

de acordo com a informação técnica datada de 18/07/1982. ------------  

a) Sobre o assunto, a referida Divisão em 30/08/2018, emitiu parecer 

que conclui que, no  concerne aos muros de vedação  confinante com 

E.M. 502 e no caso da construção propriamente dita no seu todo, “deverá 

ser avaliado com recurso ao estatuído na Lei n.º2110, de 19/08/1961, 

mais propriamente em função do texto do seu artigo 58.º e por ultimo 

“parte da edificação em questão insere-se dentro da zona de servidão 

“no aedificandi” da E.M 502, nomeadamente o compartimento designado 

por escritório, particularmente que, em bom rigor, implica na violação 

do estatuído no 1.º, do referido artigo 58.º” (a referida 

parecer/informação n.º268/DPM/2018, emitido em 30/08/2018, encontra-

se em anexo à presente informação). --------------------------------- 

7. CONCLUSÃO -------------------------------------------------------- 

6.0. Após análise do pedido, de acordo com o expresso no 

requerimento/exposição, (folha n.º168 do processo) pese embora ser 

intensão da interessada  regularizar a edificação, contudo não teve 

condições, dentro do prazo que lhe foi concedido, concluir o processo 

de regularização, pelo vem requer a reapreciação do projeto. --------  

6.1 A legalização das obras, realizadas em   desconformidade com os 

respetivos atos administrativos de controlo prévio e patenteadas no 

processo em análise, foi deferida por deliberação camarária tomada na 

reunião ordinária de 04/02/2019. -----------------------------------  

6.2. Foi condição da legalização em causa a realização de obras de 

correção ou adaptação e de demolição, a saber:  -------------------- 

b) Tendo em vista a mudança de uso para comércio ou serviços, deverão 

ser propostas soluções/obras no sentido de dar cumprimento ao 

Regulamento de Higiene e Segurança do trabalho nos Estabelecimentos 

Comerciais, de escritório e Serviços, cumulativamente obras de 

demolição, face ao retratado na planta de alteração, com proposta de 

demolição do corpo do edifício, com compartimento inicialmente 

destinado a “escritório”, para cumprimento do n. º1, do artigo 58º da 

Lei 2110, de 19/8/1961, tendo por base o parecer interno da D.P.M. e 

de acordo com o teor do Auto de vistoria n.º 94/2018, emitido em 

06/12/2018 (em anexo à presente informação); ------------------------  

c) No referente aos muros, os mesmos carecem de obras de restauro e 

soluções que anulem, do ponto de vista visual a relação à envolvente 

pela negativa, de acordo com o expresso nos postos 2 e 3, do auto de 

vistoria n.º94/2018.  ----------------------------------------------- 

6.3 Ainda no que concerne à legalização dos muros de vedação, atendendo 

à sua  localização dentro da zona de servidão “no aedificandi” da E.M. 

502  e tendo por base o expresso no parecer interno pela  D.P.M., 

emitido em 30/08/2018, os mesmos poderão vir a ser legalizados com 

enquadramento legal no artigo 61.º, da Lei 2110, de 19/08/1961, aprovou 

o Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais, contudo 

obrigam-se os proprietários a não exigir  qualquer indeminização, no 

caso de futura expropriação, em conformidade com a alínea d), do n.º1 

e n.º2, do artigo 61.º do citado diploma legal. --------------------  

6.4. Neste contexto, reanalisado o projeto apresentado e face ás obras 

de correção propostas verifica-se que se conforma com as regras 

urbanísticas estabelecidas para o local. Porém as supra indicadas 

obras de correção deverão ser tituladas por alvará de licença especial 

de legalização, conforme estabelece o n. º4, do artigo 73.º-C do RMUE. 

7. ESTRATÉGIA PROCEDIMENTAL ----------------------------------------- 

Atento ao exposto, sou a sugerir a seguinte estratégia procedimental: 
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7.1. Que a requerente seja informada da possibilidade de as obras de 

ilegais realizadas, em desconformidade com o respetivo projeto ou com 

as condições do licenciamento, com acréscimo de área, face à sua 

configuração inicialmente aprovada, nos termos em que as mesmas se 

encontram representadas no projeto em reapreciação, poderem vir a ser 

regularizadas, mediante a emissão de Alvará de Licença de Utilização, 

conforme o estatuído no n.º 3, do artigo 73.º-C, do RMUE. ---------- 

7.2 Para que o referido Alvará seja emitido, a requerente deverá 

diligenciar no sentido de proceder ao licenciamento que antecede as 

obras de correção, mais concretamente na edificação destinada a 

comércio ou serviços, de modo a dar cumprimento ao Regulamento de 

Higiene e Segurança do trabalho nos Estabelecimentos Comerciais, de 

escritório e serviços ao conferir-lhe condições mínimas de salubridade 

e segurança e obras de demolição, cumulativamente,  os muros de vedação  

necessitam de obras de restauro e soluções que anulem do ponto de 

vista visual a relação à envolvente pela negativa. Para o procedimento 

de emissão de licença especial de legalização a que se refere o n. º4, 

do artigo 73.º-C do RMUE, deverá ser instruído em tudo o que se refere 

ás obras a executar, com os elementos definidos na respetiva portaria 

e em tudo o que diga respeito ás partes da construção a legalizar, 

será aplicado o n.º5, do artigo 73.-C, do referido diploma legal 

7.3. Que seja dado à requerente um prazo de 1 ano, para encetar todas 

as diligencias necessárias para a realização de tais obras. --------- 

8. TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ------------------------ 

8.1 A taxa das infra estruturas urbanísticas, calculada nos termos do 

disposto no n.º1 e n.º3, do artigo 25.º do Regulamento de liquidação 

e cobrança de taxas devidas  pela realização da operações urbanísticas, 

publicado em diário da república, 2ª Série – N.º63, em 31/03/2010, 

ascende ao montante de 522,63 € (quinhentos e vinte e dois Euros e 

sessenta e três cêntimos) conforme descriminado nas tabelas com o 

cálculo das taxas devidas pela realização da operação urbanística em 

causa, que se anexa à presente informação; -------------------------- 

8.2 As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento 

Municipal de Liquidação e cobrança de Taxas, devidas pela realização 

desta operação urbanística, corresponde ao valor de 389,43 € 

(trezentos e oitenta e nove Euros e quarenta e três cêntimos), conforme 

descriminado nas tabelas com o cálculo das taxas administrativas que 

se anexa à presente informação. ------------------------------------- 

9. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como, o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis, (artigo 102.º-A do RJUE e artigo 

73.º-C do RMUE, propõe-se a adoção da seguinte estratégia 

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

9.1. Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no artigo 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste para uma próxima reunião de camara ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

9.2 Que o município considere que a mudança de uso do edifício, 

destinado a armazém de recolha de alfaias agrícolas, para edifício 

destinado a comércio e serviços é compatível com os usos atuais ou 

futuros da área onde se localiza; ----------------------------------- 

9.3. Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere deferir o pedido de reapreciação do pedido de legalização das 

obras patenteadas no projeto a que se faz referência, bem como que o 

município considere aceitar a mudança de uso. Contudo atendendo que o 
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imóvel destinado a   comércio e serviços carece de obras de conservação 

e correção pelo que ainda não se encontram preenchidos os requisitos 

legais que permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de 

utilização do imóvel. -----------------------------------------------  

9.4 Caso a Câmara municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação do armazém e aceite a mudança de 

uso da referida edificação, acima descrita, isto é, para comércio e 

serviços, bem como, legalização das obras de construção dos muros de 

vedação, mas atendendo que há necessidade de obras de correção. Neste 

seguimento dever-se-á dar à requerente o prazo de 1 ano, de acordo com 

o artigo 76.º do RJUE, para solicitar a emissão do alvará especial de 

legalização, a que se refere o n. º4, do artigo 73.º-C do RMUE, 

apresentando para o efeito os elementos previstos em portaria aprovada 

pelo membro do Governo responsável pelo ordenamento do território, 

para a realização das referidas obras de correção. ------------------ 

9.5 Mais se informa, após a requerente ter concluído as referidas 

obras de correção, a interessada deverá, nos termos do preceituado no 

n. º14, do artigo 73.º-C, do RMUE, requerer, num prazo de 30 dias 

úteis, a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, 

instruído de acordo com o n.º5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar. ------------------------------------------------------ 

Anexo: -------------------------------------------------------------  

• Informação/Proposta n.º268/DPM/2018, datada de 30/08/2018; ---- 

• Auto de vistoria n.º 94/2018, emitido em 06/12/2018; ---------- 

• Tabelas com o cálculo das taxas. ------------------------------  

TABELAS COM O CÁLCULO DAS TAXAS ------------------------------------ 

Áreas (m2) ---------------------------------------------------------- 

Edifício destinado a para comércio e serviços ----------------------- 

 
I - Cálculo das taxas de infra - estruturas urbanísticas (T)--------- 

Para a finalidade da edificação, subentende-se que há uma sobrecarga 

que vai originar, nos termos do disposto da alínea c), do n.º 1 do 

artigo 24.º, do Regulamento de liquidação e cobrança de taxas devidas  

pela realização da operações urbanísticas, publicado em diário da 

república, 2ª Série – N.º63, em 31/03/2010. ------------------------- 

 

Taxa de infraestruturas urbanísticas (T)

QUADRO I

s/n larg. C/m C/m 2

Faixa de rodagem

 - Semipenetração betuminosa 0 14,49 0,00 €/m

 - Betão betuminoso 1 19,77 19,77 €/m

 - Granito (calçada a cubos) 0 13,34 0,00 €/m

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 8,70 0,00 €/m

 - Betão 0 13,34 0,00 €/m

Passeios

 - Lancil (Betão) 0 17,96 0,00 €/m

 - Lancil (Granito) 0 40,60 0,00 €/m

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 16,24 0,00 €/m

 - Pavimento (Mosaico) 0 25,52 0,00 €/m

1 22,04 22,04 €/m

REDE DE ESGOTOS 0 34,80 0,00 €/m

0 46,40 0,00 €/m

C - custo das obras existentes na via pública / m 41,81 €/m

m - frente do terreno que confronta com a via pública 50

N - número de pisos 1

Edifícios destinados exclusivamente a fins 

comerciais e/ou industriais

 - alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º 

T = C x m x [0.25 + 0.05 (N-1)] T = 522,63 €

custos (C)

Custo (C)

REDE VIÁRIA

REDE DE ÁGUA

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
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II - Cálculo das taxas administrativas -------------------------- 

 
Em conformidade com o regulamento de liquidação e cobrança de taxas 

devidas pela realização das operações urbanísticas em causa. -------- 

TOTAL A PAGAR……………………………………………………………………………………………………………………………. ∑522,63 

€ + 389,43 € = 912,06 € (novecentos e doze Euros e seis cêntimos) --- 

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

Chaves, 18 de junho de 2021 -----------------------------------------  

A Técnica Superior, Engenheira Victória José de Matos Almeida. ------  

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

 

 

3.10. LICENCIAMENTO – PROJETO DE ESPECIALIDADES – CONSTRUÇÃO DE 

ARMAZÉM DESTINADO A AVIÁRIO DA CLASSE 3 – EM 502 – VILA VERDE DA RAIA 

– CHAVES – MIGUEL ANGEL SANCHEZ HORTAS – PROCESSO Nº 350/21 – 

INFORMAÇÃO Nº 1211/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA DA SENHORA ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA 

DE 2021.06.23. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução ------------------------------------------------------ 

O Sr. Miguel Angel Sanchez Hortas através do requerimento n.º 1491/21, 

referente ao processo n.º 350/21, vem apresentar os projetos de 

especialidades, com vista à aprovação de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada em obras de construção11, uma exploração 

pecuária, destinada a “Avicultura”, situado no lugar de Freiria em 

Vila Verde da Raia, em Chaves. -------------------------------------- 

II – Localização ---------------------------------------------------- 

                                                           
11 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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A pretensão incide sobre uma edificação, localizado no lugar de Freiria 

em Vila Verde da Raia, Freguesia de Vila Verde da Raia, concelho de 

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

III - Antecedentes -------------------------------------------------- 

O Sr. Miguel Angel Sanchez Hortas através do requerimento n.º 1053/21, 

referente ao processo n.º 350/21 e na qualidade de proprietário, 

solicitou, pedido de licenciamento, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada em obras de 

construção12, uma exploração pecuária, destinada a “Avicultura”, 

situado no lugar de Freiria em Vila Verde da Raia , em Chaves, sobre 

a qual recaiu a informação n.º 1053/SCOU/2021, a qual esteve presente 

em reunião do executivo municipal de 27/05/2021, tendo deliberado 

deferir o pedido em causa. ------------------------------------------ 

IV – Saneamento e Apreciação Liminar --------------------------------  

Relativamente às questões de ordem formal e processual, constata-se 

que o projeto de especialidades apresentado sob requerimento n.º 

1491/21, cumpre os termos e o disposto no n.º 4 do artigo 20.º do Dec-

Lei 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), bem como fazem parte os 

Elementos instrutórios III, constantes do n.º 16 do Anexo I, da 

Portaria 113/2015, de 22 de abril. ---------------------------------- 

V- Enquadramento Normas Legais em Vigor ----------------------------- 

– Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação -------------------- 

Os elementos apresentados através do requerimento n.º 1491/21 tem 

enquadramento legal no disposto no n.º 4 artigo 20.º do RJUE por se 

tratar da apresentação dos projetos de especialidades. -------------- 

VI – 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. ----  

VII – Análise da pretensão ------------------------------------------ 

Através do requerimento n.º 1491/20, o requerente vem apresentar os 

projetos de especialidades, referentes à operação urbanística de 

edificação, consubstanciada em obras de construção13, uma exploração 

pecuária, destinada a “Avicultura”. --------------------------------- 

O projeto de arquitetura foi aprovado em reunião do executivo municipal 

a 27/05/2021. -------------------------------------------------------   

Não consta do processo o comprovativo do Registo respeitante à classe 

3 emitido pela DRAP. ------------------------------------------------ 

VIII - Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------  

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 do licenciamento referente à operação 

urbanística de edificação, consubstanciada em obras de construção14, 

uma exploração pecuária, destinada a “Avicultura” com área bruta de 

506,30 m2. ---------------------------------------------------------- 

Informa-se ainda, o requerente, que a emissão do alvará só poderá 

acontecer se apresentar o comprovativo do Registo respeitante à classe 

3 emitido pela DRAP. ------------------------------------------------ 

IX - 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, 

                                                           
12 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
13 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
14 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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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. --------------- 

X – Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de 

infraestruturas urbanísticas ---------------------------------------- 

Os custos centrados nos procedimentos de aprovação e execução das 

operações urbanísticas estão, manifestamente, associados ao dever de 

liquidação e cobrança das respetivas taxas urbanísticas e ou 

compensações, para além dos inerentes custos administrativos 

relacionados com a sua tramitação procedimental. Estas taxas, para o 

caso em apreço, encontram-se isentas ao abrigo do disposto no n.º 2 

do artigo 23.º do Capítulo V do Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas devidas pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 

314/2010). --------------------------------------------------------- 

XI – 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 

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 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) 
  

  
66,95 € 

   

n.º 5 Edifício destinado a indústria ou 

armazém, por unidade de ocupação 
      

   

a) 
 Até 500 m2 de área bruta de construção 0 111,55 € 0,00 €    

b)  De 501 m2 a 1000 m2 área bruta de 

construção 
1 167,25 € 167,25 € 

   

c)  Superior a 10000 m2 área bruta de 

construção 
0 223,00 € 0,00 € 

   

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês 

ou fração 
12 12,20 € 146,40 € 

   

  TOTAL      
380,06 € 

   

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

Chaves, 23 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 ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.06.23: --------------------------------------------------------
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. --------------------------------------

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.06.24: ---------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.11. PEDIDO DE VISTORIA TÉCNICA NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 90º 

DO RJUE – RUA CÂNDIDO SOTTO MAYOR Nº 51 – 2º ANDAR – MADALENA – ADÍLIA 

FERNANDA SANTOS TIAGO – PROCESSO Nº 630/17 – INFORMAÇÃO Nº 

1174/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA CONCEIÇÃO REI, DATADA DE 

2021.06.18. -------------------------------------------------------- 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, começou por usar 

da palavra, o Presidente da Câmara, tendo sugerido que o presente 

assunto fosse retirado da ordem de trabalhos, considerando que as 

propostas técnicas ora formuladas devem ser avaliadas de forma mais 

aturada pela unidade orgânica responsável. -------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara. -------- 

 

 

3.12. PEDIDO DE NOVA LICENÇA DE LOTEAMENTO – LUGAR DA COVA DA MOURA – 

BAIRRO DAS CAMPINAS – VILAR DE NANTES – CONSTRUÇÕES JOSÉ AVELINO, 

UNIPESSOAL LDA – PROCESSO Nº 7/07 – INFORMAÇÃO Nº 1021/SCOU/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA 

ENGENHEIRA CONCEIÇÃO REI, 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-Através do requerimento registado nesta autarquia com o nº 619/21, 

em 12-03-2021, a Dª Ana Rita Figueiredo Rodrigues, solicitou nova 

licença, ao abrigo do artigo 72º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, 

com posteriores alterações, apresentando os seguintes elementos: ---- 

a) Certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, do prédio 

rústico, situado em Cova da Moura, inscrito na matriz predial da 

freguesia de Vilar de Nantes sob o artigo 854 e descrito na CRPC com 

o nº 1135/20090506. ------------------------------------------------- 

b) Cadernetas predial urbanas dos prédios urbanos, inscritos na 

matriz predial da freguesia de Vilar de Nantes sob os artigos 1500, 

1501, 1502, 1503, 1504, 1505 e 1506. ------------------------------- 

c) Declaração de conformidade, a que se refere o anexo II, do RMUE. 

d) Termo de responsabilidade do Arquiteto Jaime Jorge Rocha 

Rodrigues, na qualidade de coordenador dos projetos e de autor do 

projeto de arquitetura da divisão fundiária, dos Arranjos Exteriores 

e do Plano de Acessibilidade, acompanhado do elemento a que se refere 

o nº 3 do artigo 10º do RJUE; e do seguro de responsabilidade civil, 

emitido pela Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A, com a apólice 

nº 008410111051. ---------------------------------------------------- 



                                                                F. 61 

                                                                  _____________________ 

 
e) Termo de responsabilidade do Eng.º Civil, Rogério Paulo Moura 

Barroco Morais dos Reis, em como se responsabiliza pela direção técnica 

das obras de urbanização, referentes à conclusão das obras de 

urbanização, inicialmente tituladas pelo alvará nº 1/2009, acompanhado 

do elemento a que se refere o nº 3 do artigo 10º do RJUE e do seguro 

de responsabilidade civil, , emitido pela Ageas Portugal, Companhia 

de Seguros, S.A, com a apólice nº 8410179815. ----------------------- 

f) Estimativa orçamental. ---------------------------------------- 

g) Calendarização da obra. --------------------------------------- 

h)  Medições das obras realizadas, no âmbito do loteamento titulado 

pelo alvará de loteamento e das obras de urbanização, na presente 

data, por realizar. ------------------------------------------------- 

i) Planta de Síntese sobre arruamento viário, à escala 1/500. ---- 

j) Planta de Síntese – Estado atual dos trabalhos, referente às 

obras de urbanização, à escala 1/500. ------------------------------- 

k) Planta de Síntese, à escala 1/500. ---------------------------- 

l) Termo de responsabilidade do Eng.º Técnico Civil, Adriano Alberto 

Vilela Medeiros da Costa Rego, na qualidade  de autor do projeto de 

Estabilidade e Contenção Periférica, acompanhado do elemento a que se 

refere o nº 3 do artigo 10º do RJUE; e do seguro de responsabilidade 

civil, , emitido pela Seguradoras Unidas, S.A, com a apólice nº 

5909027. ----------------------------------------------------------- 

m) Memória Descritiva e Justificativa, do projeto de Estabilidade, 

Escavação e Contenção Periférica. ----------------------------------- 

n) Cálculos de Betão Armado. ------------------------------------- 

o) Plantas Estruturais das fundações e da cobertura do Imóvel, 

destinado a arrumos, à escala 1/100. ------------------------------- 

p) Pormenores do Imóvel, destinado a arrumos, à escala 1/100. 

q) Comprovativo do registo do alvará de construção Nº 85217, emitido 

pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, em nome de Marco António 

da Costa Pereira, S.A. ---------------------------------------------- 

r)   Declaração da Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A, 

informando que declara para os efeitos devidos, que foi efetuado um 

contrato de Seguro de Acidentes de trabalho – Trabalhadores por conta 

de Outrem, em nome do tomador, Marco António da Costa Pereira, S.A, 

com a apólice – AT63538307. ----------------------------------------- 

s) Plano de Segurança e Saúde, acompanhado do termo de 

responsabilidade. --------------------------------------------------  

1.2-Mediante o requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº 

1455/21, a interessada apresenta os seguintes elementos: ------------ 

-Certidões da Conservatória do registo predial dos lotes nº 1, nº 2, 

nº 3, nº 4, nº 5 e nº 6, descritos na Conservatória do Registo Predial 

de Chaves com o nº 1741, nº 1742, nº 1743, nº 1744, nº 1745 e nº 1746, 

respetivamente. ----------------------------------------------------  

- Planta de Síntese, à escala 1/500, com a indicação da caducidade não 

produzir efeitos sobre os lotes nº 8, 9 e 10. ----------------------- 

- Planta de Cedências, à escala 1/500. ------------------------------ 

- Planta com o estado atual dos trabalhos. -------------------------- 

- CD ---------------------------------------------------------------- 

1.3-No âmbito do atendimento ao público, na presente data foi 

apresentada pela interessada a certidão da Conservatória do Registo 

Predial, do lote nº 7, inscrito na matriz predial da freguesia de 

Vilar de Nantes sob o artigo 1506 e descrito na CRPC com o nº 1747. - 

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

Os antecedentes do pedido de renovação da licença, titulada pelo alvará 

de loteamento nº 1/2009, solicitado sob o requerimento nº 619/21, são 

os seguintes: ------------------------------------------------------- 
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2.1-Alvará de loteamento com obras de urbanização nº 1/2009, emitido 

em nome da sociedade por quotas, Construções José Avelino, Unipessoal, 

Lda, em 13-08-2009, o qual titulou o licenciamento do loteamento e das  

respetivas obras de urbanização, em reunião do Executivo de 21-05-2008 

e de 16-07-2009, sob proposta das informações técnicas de 16-05-2008 

e de 07-07-2009, respetivamente. ------------------------------------ 

2.2 - 1º Aditamento ao alvará de loteamento nº 1/2009,  emitido também  

em nome da sociedade por quotas, referida no anterior parágrafo, o 

qual titulou o licenciamento da alteração da modalidade da caução, nos 

termos do disposto nos artigos 27º e 77º do Decreto-Lei nº 555/99, de 

16/12, na sua versão final, aprovada em reunião de câmara de 26-09-

2014 (com a apresentação das hipotecas dos lotes nº 1 e nº 2, que 

derivaram do loteamento titulado pelo alvará nº 1/2009, inscritos na 

matriz predial da freguesia de  Vilar de Nantes sob os artigos 1500º 

e  1501º e descritos na Conservatória do Registo Predial de Chaves com 

o nº 1741 e nº 1742, respetivamente, avaliados  ambos os lotes no 

montante de  50 000 €, em substituição da garantia bancária nº 163-

43010063-2, emitida pela Caixa Económica Montepio Geral, em 08-06-

2009, à data  válida para o montante de 40 897,38 €). -------------- 

2.3-Ata de reunião de trabalho, lavrada a 25-02-2008, na anteriormente 

designada Divisão de Gestão Territorial, na presença de representantes 

do Município de Chaves,  Engª Conceição Martins e  Arqtº Luís Santos, 

do promotor, José Avelino .Rodrigues e Arqtº Jaime Rodrigues e da 

Junta de freguesia de Samaiões, Carlos Luís Oliveira Fonseca Lopes e 

Afonso Celso Gonçalves de Oliveira, na qualidade de presidente e de 

Tesoureiro, respetivamente,  da anteriormente designada freguesia de 

Samaiões,  na qual foi acordado que o local onde se insere o “Nicho” 

será aproveitado um espaço em Cave, destinado a armazém para arrumos 

da freguesia, o qual será executado pelo promotor do loteamento. ---- 

2.4-Comunicação Prévia nº 14/13, emitida em nome de Construções José 

Avelino, Unipessoal, Lda, a qual titulou a admissão das obras de 

construção que incidiram sobre o Lote nº 9, descrito na Conservatória 

do registo Predial de Chaves com o nº 1749 e inscrito na matriz predial 

da freguesia de Vilar de Nantes sob o artigo 1508. ------------------ 

2.5-Comunicação Prévia nº 21/13, emitida em nome de Construções José 

Avelino, Unipessoal, Lda, a qual titulou a admissão das obras de 

construção que incidiram sobre o Lote nº 10, descrito na Conservatória 

do registo Predial de Chaves com o nº 1750 e inscrito na matriz predial 

da freguesia de Vilar de Nantes sob o artigo 1509. ------------------ 

2.6-Álvará de Licença Especial de Legalização Nº 87/19, emitida em 

nome de Construções José Avelino, Unipessoal, Lda, a qual titulou o 

licenciamento das obras de construção que incidiram sobre o Lote nº 

8, descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 

1748 e inscrito na matriz predial da freguesia de Vilar de Nantes sob 

o artigo 1507. ----------------------------------------------------- 

2.7-Em reunião de câmara de  22-07-2019, sob proposta da INFORMAÇÃO 

Nª 1176/SCOU/2019, o Executivo deliberou tornar definitiva a 

caducidade do alvará de loteamento nº 1/2009, a qual incidiu sobre os 

lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, de acordo com o disposto na alínea d) 

do nº 3 do artigo 71º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, na sua versão 

final. ------------------------------------------------------------- 

2.8-A caducidade do alvará de loteamento nº 1/2009, não produziu 

efeitos sobre os lotes nº 9, 10 e 8, em virtude de terem sido emitidas 

para os dois primeiros as comunicações Prévias nº 14/13, nº 21/13, 

respetivamente e para o lote nº 8, foi emitido o Alvará de Licença 

Especial de Legalização Nº 87/19. ----------------------------------- 

3-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ---------------------------------------- 
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3.1-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação --------------- 

De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 72º do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 

9/9, o titular da licença que haja caducado pode requerer nova licença. 

3.2-Nas Disposições do Plano Diretor Municipal ---------------------- 

De acordo com as plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal, 

os lotes de terreno, nº 1 ao nº 7, estão inseridos no espaço da classe 

1 (Espaços Urbanos e Urbanizáveis), na Categoria 1.3 (Outros 

Aglomerados). ------------------------------------------------------ 

Consultadas as plantas de condicionantes do PDM, conclui-se que sobre 

o terreno, objeto de intervenção, não impende qualquer servidão e/ou 

restrição de utilidade pública. -------------------------------------  

4-PARECER ---------------------------------------------------------- 

4.1-O pedido da interessada registado sob o requerimento nº 619/21, 

completado com os elementos apresentados sob o requerimento nº 

1455/21, enquadra-se nos termos do disposto no artigo 72º15 do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

4.2-Face aos elementos instrutórios apresentados, propõe-se que seja 

deferido o novo pedido de licenciamento do loteamento, cuja Planta de 

Síntese foi apresentada sob o requerimento nº 1455/21, a incidir  sobre 

os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 e  7, os quais derivaram do loteamento 

titulado pelo alvará nº 1/2009, destinados à construção, em cada um 

deles de habitação unifamiliar,  operação urbanística aprovada em 

reunião do Executivo de 21-05-2008. --------------------------------- 

4.3-Mediante o Auto de Transferência celebrado em 02/11/92, entre esta 

autarquia e a anteriormente designada Junta Autónoma de Estradas, o 

lanço da antiga E.N-314, compreendido entre o Km 0,00 e o Km 16,390, 

foi transferido para o domínio público do Município de Chaves, 

integrando-se o mesmo no património da rede viária municipal. ------ 

4.4-As Áreas de Cedências ao Domínio Público, continuam as mesmas às 

tituladas pelo alvará de loteamento nº 1/2009, conforme representadas 

no desenho nº 4.2, apresentado sob o requerimento nº 1455/21, as quais 

ascendem ao valor de 1 640,26 m2, para os seguintes fins: ---------- 
Para infraestruturas de rede viária (faixas de rodagem, faixas de 

estacionamento e passeios) 

1 054,89 m2 

Espaços Verdes e de Utilização Coletiva 518,37m2 

Equipamentos de Utilização Coletiva 67,00 m2 

5-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENDADORAS DAS PROPOSTAS DE DECISÃO ------------ 

5.1-Considerando que o loteamento com obras de urbanização, titulado 

pelo alvará nº 1/2009, encontra-se na presente data, caducado. ------ 

5.2-Considerando que, a caducidade não produz efeitos sobre os lotes 

nº 8, 9 e 10, para os quais já foram apresentadas comunicações prévias 

ou pedido de Licença Especial de Legalização, para a construção das 

habitações unifamiliares neles projetadas,  nos termos do disposto na 

alínea a) do nº 7, do artigo 71º do decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, 

na sua versão final. ------------------------------------------------ 

5.3-Considerando que, a caducidade do alvará de loteamento nº 1/2009  

incide  apenas sobre os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5 , 6 e 7, inscritos na 

matriz predial da freguesia de Vilar de Nantes sob os artigos 1500, 

                                                           
15 Artigo 72º - Renovação ------------------------------------------- 

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.  
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1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506 e 1507, descritos na Conservatória 

do Registo Predial de Chaves com os nº 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 

1746 e 1747, respetivamente. --------------------------------------- 

5.4-Considerando que, o projeto da divisão fundiária do solo cumpre 

as normas legais e regulamentares aplicáveis a operações de 

loteamento, designadamente o Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, na sua 

versão final, o Regulamento do Plano Diretor Municipal e o Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5.5-Considerando que, não existem quaisquer restrições de ordem 

técnica ou legal que impeçam a renovação da licença da operação de 

loteamento, que foi titulada pelo alvará nº 1/2009. ----------------- 

5.6-Considerando que o valor da Compensação, devida ao Município de 

Chaves, pelas áreas não cedidas ascendeu ao montante de 6 691,18 €.  

5.7-Considerando que, no seguimento de uma reunião nos Serviços 

Técnicos, onde estiveram presentes o promotor do loteamento titulado 

pelo alvará nº 1/2009 e o Presidente da Junta, ficou acordado ser da 

responsabilidade do titular do alvará de loteamento nº 1/2009, a 

execução das obras de construção civil, necessárias à execução do 

equipamento projetado, orçadas atualmente no montante de   6 688,96 

€. -----------------------------------------------------------------  

5.8-Considerando que, nos termos do disposto no nº 2, do artigo 22º, 

do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, na sua versão final, conjugado com 

o artigo 7º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, 

o pedido de renovação da licença titulada pelo alvará de loteamento 

nº 1/2009, fica dispensado de Discussão Pública, uma vez que não excede 

nenhum dos seguintes limites: --------------------------------------- 

• 4 hectares. --------------------------------------------------- 

• 100 fogos. ---------------------------------------------------- 

• 10% da população do aglomerado urbano em que se insere a 

pretensão. --------------------------------------------------------- 

6-PROPOSTAS DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação,  

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a  seguinte estratégia 

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

6.1-Que seja praticada decisão, para comunicar à Conservatória do 

Registo Predial de Chaves que em reunião  de câmara de  22-07-2019, 

sob proposta da INFORMAÇÃO Nª 1176/SCOU/2019, o Executivo deliberou 

tornar definitiva a caducidade do alvará de loteamento nº 1/2009, a 

qual incidiu sobre os lotes nº 1, 2, 3, 4, 5 6 e 7, de acordo com o 

disposto na alínea d) do nº 3 do artigo 71º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16/12, na sua versão final. -------------------------------------- 

A caducidade do alvará de loteamento nº 1/2009, não produziu efeitos 

sobre os lotes nº 9, 10 e 8, em virtude de terem sido emitidas as 

comunicações Prévias nº 14/13, nº 21/13 e alvará de Licença Especial 

de Legalização Nº 87/19, as quais incidiram sobre os lotes descritos 

nas CRPC com os 1749, 1750 e 1748, respetivamente. ----------------- 

6.2-Que seja praticada decisão consubstanciada no deferimento  do novo 

pedido de licenciamento  para renovação da licença do loteamento, a 

incidir sore os lotes nº 1 ao lote nº 7, correspondentes aos  prédios  

urbanos,  descritos na Conservatória do Registo Predial de Chaves com 

o nº 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746 e 1747, respetivamente,  nos 

termos do artigo 72º  do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9/9. ------------------- 
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6.3-Alcançado tal desiderato, propõe-se que o presente processo  

registado com o nº 7/07, após notificação à interessada do teor da 

deliberação que recair sobre a presente informação técnica e execução 

do procedimento proposto no item 7.1, do presente parecer, seja 

encaminhado para os Serviços Técnicos, a fim de ser apreciado a 

comunicação prévia das obras de urbanização, apresentada sob o 

requerimento nº 619/21 de acordo com o disposto no nº 5 do artigo 23º 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. ------------------ 

6.4-Notifique-se a requerente da deliberação camarária que irá recair 

sobre a presente informação técnica. -------------------------------- 

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

-Certidão da Conservatória do registo Predial do lote nº 7, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 1747. -------- 

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

Chaves, 22 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 ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.06.23: --------------------------------------------------------

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 2021.06.24: ---------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.13. LICENCIAMENTO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – CADUCIDADE DE PROCESSO 

– LOTEAMENTO DO KIMBO, 2/07, LOTE Nº 3 EM SAMAIÕES – PESSOA & FILHO – 

PROCESSO Nº 165/08 – INFORMAÇÃO Nº 277/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, 

SENHORA PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.06.17. ------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – Enquadramento ---------------------------------------------------    

O processo refere-se a um pedido de licenciamento relativo às obras 

de construção de uma habitação unifamiliar, no lote n.º 3, do 

Loteamento do Kimbo, Alvará de Loteamento n.º 2/07, em Samaiões. ----  

Em 18/06/2008 foi aceite a Comunicação Prévia, para a construção de 

construção de uma habitação unifamiliar, com validade até 18/06/2009.  

Posteriormente em 27/02/2009 o Sector de Fiscalização Municipal, 

através da Informação n.º 29/2009, informou que a construção não tinha 

sido iniciada. ------------------------------------------------------   

Em 19/05/2021 a firma Pessoa & Filho Lda. apresentou nova Comunicação 

Prévia para a mesma operação urbanística, consubstanciada, na 

edificação de imóvel destinado a habitação unifamiliar e respetivo 

muro de vedação, através do processo nº 416/21. Tendo a interessada 

procedido ao pagamento das taxas devidas para poder realizar a operação 

urbanística. -------------------------------------------------------  

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 
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artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se as obras não forem iniciadas no prazo de 12 meses a contar 

da data de emissão do alvará ou do pagamento das taxas no caso de 

comunicação prévia, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 71.º 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE).   

No caso individual e concreto ora em apreciação, a validade da 

comunicação prévia já teve o seu termo, conforme decorre, 

inequivocamente, da informação produzida pelo Setor de Fiscalização 

Municipal, constante no processo. -----------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da comunicação prévia, com fundamento na alínea a), do n.º 3, do art.º 

71.º, do RJUE, tem de ser declarada pela Câmara Municipal, após 

audiência prévia dos interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, 

da mesma disposição legal. ------------------------------------------  

3 – Da Proposta em sentido estrito ---------------------------------- 

Assim, na sequência do que tem vindo a ser dito e em coerência com as 

razões de facto e de direito acima enunciadas, sugiro a seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------   

1. O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

com vista a ser declarada a caducidade da Comunicação Prévia, aceite 

em 18/06/2008, a favor da firma Pessoa & Filho Lda., nos termos da 

alínea a), do n.º 3, do art.º 71.º, do RJUE, na sua redação atual, com 

fundamento no incumprimento do prazo estipulado para o início as obras.  

2. 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 da Câmara Municipal declarar a caducidade do processo 

e a imediata cessação da operação urbanística, com base nos fundamentos 

desta informação, concedendo-lhe um prazo de 10 dias úteis, para, 

querendo, por escrito, se pronunciar. -------------------------------  

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

Chaves, 17 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 

2021.06.17: --------------------------------------------------------

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 infra. ------------------------------------------

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.06.22: ---------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.14. LICENCIAMENTO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – CADUCIDADE DE PROCESSO 

– LOTEAMENTO DO KIMBO, 2/07, LOTE Nº 2 – SAMAIÕES – PESSOA & FILHO LDA 

– PROCESSO Nº 166/08 – INFORMAÇÃO Nº 278/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, 

SENHORA PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.06.17. ------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
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1 – Enquadramento     -----------------------------------------------  

O processo refere-se a um pedido de licenciamento relativo às obras 

de construção de uma habitação unifamiliar, no lote n.º 2, do 

Loteamento do Kimbo, Alvará de Loteamento n.º 2/07, em Samaiões. ----  

Em 18/06/2008 foi admitida a Comunicação Prévia, para a construção de 

construção de uma habitação unifamiliar, com validade até 18/06/2009.  

Em 19/05/2021 a firma Pessoa & Filho Lda. apresentou nova Comunicação 

Prévia para a mesma operação urbanística, consubstanciada, na 

edificação de imóvel destinado a habitação unifamiliar, através do 

processo nº 415/21. Tendo a interessada procedido ao pagamento das 

taxas devidas para poder realizar a operação urbanística. -----------  

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 iniciadas no prazo de 12 meses a contar 

da data de emissão do alvará ou do pagamento das taxas no caso de 

comunicação prévia, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 71.º 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE).   

No caso individual e concreto ora em apreciação, a validade da 

comunicação prévia já teve o seu termo, conforme decorre, 

inequivocamente, da informação produzida pelo Setor de Fiscalização 

Municipal, constante no processo. -----------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da comunicação prévia, com fundamento na alínea a), do n.º 3, do art.º 

71.º, do RJUE, tem de ser declarada pela Câmara Municipal, após 

audiência prévia dos interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, 

da mesma disposição legal. ------------------------------------------     

3 – Da Proposta em sentido estrito ----------------------------------  

Assim, na sequência do que tem vindo a ser dito e em coerência com as 

razões de facto e de direito acima enunciadas, sugiro a seguinte 

estratégia procedimental: -------------------------------------------   

1. O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

com vista a ser declarada a caducidade da Comunicação Prévia, aceite 

em 18/06/2008, a favor da firma Pessoa & Filho Lda., nos termos da 

alínea a), do n.º 3, do art.º 71.º, do RJUE, na sua redação atual, com 

fundamento no incumprimento do prazo estipulado para o início as obras.   

2. 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 da Câmara Municipal declarar a caducidade do processo 

e a imediata cessação da operação urbanística, com base nos fundamentos 

desta informação, concedendo-lhe um prazo de 10 dias úteis, para, 

querendo, por escrito, se pronunciar. ------------------------------- 

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

Chaves, 17 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 

2021.06.17: --------------------------------------------------------

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 infra. ------------------------------------------

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.06.22: ---------------------------------
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À reunião de Câmara ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.15. LICENCIAMENTO – CADUCIDADE DE PROCESSO – LOTEAMENTO DO KIMBO 

2/07, LOTE 4 SAMAIÕES – PESSOA & FILHO LDA. – PROCESSO Nº 167/08 – 

INFORMAÇÃO Nº 279/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SENHORA PAULA CRISTINA 

DIAS, DATADA DE 2021.06.17. ----------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – Enquadramento ---------------------------------------------------    

O processo refere-se a um pedido de licenciamento relativo às obras 

de construção de uma habitação unifamiliar, no lote n.º 4, do 

Loteamento do Kimbo, Alvará de Loteamento n.º 2/07, em Samaiões. ----   

Em 18/06/2008 foi admitida a Comunicação Prévia, para a construção de 

construção de uma habitação unifamiliar, com validade até 18/06/2009.  

Posteriormente em 27/02/2009 o Sector de Fiscalização Municipal, 

através da Informação n.º 30/2009, informou que a construção não tinha 

sido iniciada. ------------------------------------------------------  

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 iniciadas no prazo de 12 meses a contar 

da data de emissão do alvará ou do pagamento das taxas no caso de 

comunicação prévia, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 71.º 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE). -----------   

No caso individual e concreto ora em apreciação, a validade da 

comunicação prévia já teve o seu termo, conforme decorre, 

inequivocamente, da informação produzida pelo Setor de Fiscalização 

Municipal, constante no processo. -----------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da comunicação prévia, com fundamento na alínea a), do n.º 3, do art.º 

71.º, do RJUE, tem de ser declarada pela Câmara Municipal, após 

audiência prévia dos interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, 

da mesma disposição legal. ------------------------------------------   

3 – Da Proposta em sentido estrito ----------------------------------   

Assim, na sequência do que tem vindo a ser dito e em coerência com as 

razões de facto e de direito acima enunciadas, sugiro a seguinte 

estratégia procedimental: -------------------------------------------   

1. O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

com vista a ser declarada a caducidade da Comunicação Prévia, aceite 

em 18/06/2008, a favor da firma Pessoa & Filho Lda., nos termos da 

alínea a), do n.º 3, do art.º 71.º, do RJUE, na sua redação atual, com 

fundamento no incumprimento do prazo estipulado para o início as obras.  

2. 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 da Câmara Municipal declarar a caducidade do processo 

e a imediata cessação da operação urbanística, com base nos fundamentos 

desta informação, concedendo-lhe um prazo de 10 dias úteis, para, 

querendo, por escrito, se pronunciar. -------------------------------  

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

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

2021.06.17: --------------------------------------------------------

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 infra. ------------------------------------------

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SENHOR ENGENHEIRO VITOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS, DATADO DE 2021.06.22: ---------------------------------

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. PROCESSO DE LICENCIAMENTO – CADUCIDADE – HABITAÇÃO COLETIVA – 

LOTEAMENTO VARANDAS DO TÂMEGA ALVARÁ 9/99 – LOTE 46 - SANTA CRUZ – 

OUTEIRO SECO – IMOBILIÁRA TRANSMONTANA, LDA – PROCESSO Nº 289/07 – 

INFORMAÇÃO Nº 36/SAA/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 --------------------------------------------------- 

Em reunião de Câmara, realizada em 28/10/2016, sob a Informação nº 

1095/SCOU/2016, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de uma habitação coletiva, que 

deu origem ao Alvará de Obras de Autorização de Construção n.º 61/10 

com a fundamentação expressa nos termos do disposto na alínea a) do 

n.º 3, do artigo 71.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais 

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

Tal decisão foi dada a conhecer, em 25/11/2016, através de competente 

notificação, à interessada para, querendo e num prazo de 10 dias e por 

escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que a interessada não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

II – FUNDAMENTAÇÃO --------------------------------------------------   

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a d) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou 

sua prorrogação, contado a partir da data de emissão do título ou do 

pagamento das taxas, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 71.º 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE). -----------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da licença, com fundamento na alínea d), do n.º 3, do art.º 71.º, do 

RJUE, tem de ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia 

dos interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, da mesma 

disposição legal. ---------------------------------------------------  
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III – Da Proposta em sentido estrito     ----------------------------  

Assim, propõe-se que o presente processo seja submetido a deliberação 

de Câmara Municipal, com vista a se tornar agora definitivo o sentido 

de decisão, consubstanciada na declaração da caducidade do Alvará de 

Obras de Autorização de Construção n.º 61/10, emitido por este 

Município, cuja validade para conclusão das obras terminou a 

30/04/2016. --------------------------------------------------------  

Caso a Câmara Municipal delibere, no sentido de declarar a caducidade 

definitiva do processo, dever-se-á de seguida todo o mesmo ser 

encaminhado para o Sector de Fiscalização administrativa Municipal, 

afeto à Divisão de Administração Geral, no sentido de verificarem se 

foi dado início às obras do Alvará de Obras de Autorização de 

Construção n.º 61/10 e proceder em conformidade com as normas legais 

e regulamentares em vigor. ------------------------------------------  

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

Chaves, 5 de abril 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 

2021.06.24: --------------------------------------------------------

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 2021.06.25: ---------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.17. LICENCIAMENTO – AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS – CAMPO DE CIMA – 

CAMINHO DOS PINEIROS, Nº 4 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E 

SAMAIÕES – MANUEL MOURA LEITE – PROCESSO Nº 714/19 – INFORMAÇÃO Nº 

287/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SENHORA PAULA CRISTINA DIAS. ----  

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 

162/20, o requerente, apresentou os projetos de especialidade com 

vista ao licenciamento de uma operação urbanística   de edificação, 

consubstanciada na obra de reconstrução de um prédio de habitação 

unifamiliar. -------------------------------------------------------  

O projeto de arquitetura foi aprovado conforme despacho exarado a 

18/10/2019. --------------------------------------------------------  

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 172/SCOU/2020, datada de 23/01/2020, com despacho do Vereador 

responsável, de 24/01/2020, foi o requerente notificado, em 

27/01/2020, 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 
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elementos constantes no n.º 1, do artigo 3º da Portaria n.º 216-E/2008, 

de 3 de março. ------------------------------------------------------  

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para o requerente liquidar 

as respetivas taxas administrativas, devidas pela realização de 

operações urbanísticas para o concelho de Chaves, não o fez até à 

presente data. ------------------------------------------------------  

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

A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de 

loteamento que não exija a realização de obras de urbanização, bem 

como a licença para a realização das operações urbanísticas previstas 

nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, do RJUE, 

caducam, no caso da licença, se no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do 

respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e sendo devida, não 

ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, 

determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação 

urbanística, conforme o previsto nos termos do n.º 2, do artigo 71.º, 

do RJUE. ------------------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

Propõe-se o agendamento deste assunto para uma próxima reunião de 

Câmara, com vista a ser declarada a caducidade do respetivo processo, 

apresentado junto deste Município, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º 

do RJUE, na sua redação atual, por no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não ter requerido a emissão do 

respetivo alvará e por não ter ocorrido a liquidação das respetivas 

taxas administrativas, no prazo previsto para o efeito, determinando 

a imediata cessação da operação urbanística. ------------------------  

Notificar o requerente, ao abrigo e para os efeitos do disposto nos 

artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

conjugado com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do RJUE, da intenção 

de se declarar a caducidade de licenciamento do presente processo, com 

base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um prazo 

de 10 dias úteis, para, querendo, por escrito, se pronunciar sobre o 

presente sentido de decisão. ----------------------------------------  

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

Chaves, 29 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 

2021.06.30: --------------------------------------------------------

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 2021.06.30: ---------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.18. LICENCIAMENTO – AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS – AVENIDA DOUTOR 

ANTÓNIO GRANJO, LOTE 8, LOTEAMENTO 1/03 – SANTA MARIA MAIOR – IRENE 

DE JESUS SIMÕES DE MELO – PROCESSO Nº 273/13 – INFORMAÇÃO Nº 

289/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SENHORA PAULA CRISTINA DIAS, 

DATADA DE 2021.06.29. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

2418/19, a requerente, apresentou um novo pedido de licenciamento para 

a edificação de imóvel destinado a habitação unifamiliar. ----------  

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 176/SCOU/2020, datada de 24/01/2020, com despacho do Vereador 

responsável, de 27/01/2020, foi a requerente notificada, em 

30/01/2020, que o pedido de licenciamento foi deferido, tendo sido 

informada que dispunha de um ano para requerer a emissão do respetivo 

alvará, conforme previsto no n.º 1, do artigo 76.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 

de dezembro, na sua redação atual, devendo para o efeito anexar os 

elementos constantes no n.º 1, do artigo 3º da Portaria n.º 216-E/2008, 

de 3 de março. -----------------------------------------------------   

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para a requerente liquidar 

as respetivas taxas administrativas, devidas pela realização de 

operações urbanísticas para o concelho de Chaves, não o fez até à 

presente data. ------------------------------------------------------ 

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

A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de 

loteamento que não exija a realização de obras de urbanização, bem 

como a licença para a realização das operações urbanísticas previstas 

nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, do RJUE, 

caducam, no caso da licença, se no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do 

respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e sendo devida, não 

ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, 

determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação 

urbanística, conforme o previsto nos termos do n.º 2, do artigo 71.º, 

do RJUE. ------------------------------------------------------------   

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

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 
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base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um prazo 

de 10 dias úteis, para, querendo, por escrito, se pronunciar sobre o 

presente sentido de decisão. ----------------------------------------  

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

Chaves, 29 de 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 

2021.06.30: --------------------------------------------------------

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 2021.07.01: ---------------------------------

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. LICENCIAMENTO – AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS – QUINTA DO BRUNHEIRO 

– LOTEAMENTO 1/01 – LOTE M7 – VILAR DE NANTES – ARMÉNIO JOSÉ AFONSO 

MORAIS – PROCESSO Nº 964/19 – INFORMAÇÃO Nº 285/SAA/2021 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA DA ASSISTENTE 

TÉCNICA, SENHORA PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.06.29. --------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

2703/19, o requerente, apresentou os projetos para o licenciamento de 

uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, na obra de 

construção de imóvel destinado a habitação. -------------------------  

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, sobre a informação 

n.º 2165/SCOU/2019, datada de 13/12/2019, com despacho do Vereador 

responsável, de 18/12/2019, foi o requerente notificado, em 

20/12/2019, que o pedido de licenciamento foi deferido, tendo sido 

informado que dispunha de um ano para requerer a emissão do respetivo 

alvará, conforme previsto no n.º 1, do artigo 76.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 

de dezembro, na sua redação atual, devendo para o efeito anexar os 

elementos constantes no n.º 1, do artigo 3º da Portaria n.º 216-E/2008, 

de 3 de março. ------------------------------------------------------  

Verificou-se, contudo, que esgotado o prazo para o requerente liquidar 

as respetivas taxas administrativas, devidas pela realização de 

operações urbanísticas para o concelho de Chaves, não o fez até à 

presente data. ------------------------------------------------------  

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

A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de 

loteamento que não exija a realização de obras de urbanização, bem 

como a licença para a realização das operações urbanísticas previstas 

nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, do RJUE, 

caducam, no caso da licença, se no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do 

respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e sendo devida, não 

ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, 
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determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação 

urbanística, conforme o previsto nos termos do n.º 2, do artigo 71.º, 

do RJUE. ------------------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

Propõe-se o agendamento deste assunto para uma próxima reunião de 

Câmara, com vista a ser declarada a caducidade do respetivo processo, 

apresentado junto deste Município, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º 

do RJUE, na sua redação atual, por no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não ter requerido a emissão do 

respetivo alvará e por não ter ocorrido a liquidação das respetivas 

taxas administrativas, no prazo previsto para o efeito, determinando 

a imediata cessação da operação urbanística. ------------------------  

Notificar o requerente, ao abrigo e para os efeitos do disposto nos 

artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

conjugado com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do RJUE, da intenção 

de se declarar a caducidade de licenciamento do presente processo, com 

base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um prazo 

de 10 dias úteis, para, querendo, por escrito, se pronunciar sobre o 

presente sentido de decisão. ----------------------------------------  

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

Chaves, 29 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 

2021.06.30: --------------------------------------------------------

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 2021.07.01: ---------------------------------

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. REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DE COMÉRCIO/SERVIÇOS E 

HABITAÇÃO - PROCESSO 824/16 – SANTOS JÓIAS, OURIVESARIA ÓPTICA, LDA – 

LARGO DO ARRABALDE, 71 A 79 – FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - 

INFORMAÇÃO N.º 211/UVCH/21, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO. --------------------------------------------------------– 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------- 
O Sr. António José Rodrigues Vaz na qualidade de sócio gerente da 

firma Santos Joias Ourivesaria Óptica Lda., representado pela Advogada 

Sandrina Dias, veio através do requerimento nº 2704/20, exercer o 

direito de audição, com o objetivo de solicitar certidão comprovativa 

que o edifício que reconstruiu, no Largo do Arrabalde, identificação 

do nº 71/79, da freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves, se localiza 
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em Área de Reabilitação Urbana (ARU) e foi recuperado nos termos das 

respetivas estratégias de reabilitação, para os seguintes efeitos: -- 

a) Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º 2 do 

artigo 45º do Decreto-Lei nº 215/89 de 1 de julho - Estatuto dos 

Benefícios Fiscais - EBF); ----------------------------------------- 

b) “(…) tal isenção venha a ser efetuada apenas de forma parcial, 

relativamente às divisões de obras de reabilitação”; --------------- 

A Requerente junta os seguintes documentos: ------------------------ 

• Fotocópias das certidões da Conservatória do Registo Predial de 

Chaves nº 974/20080515, nº 3923/20141103 e nº 4059/20200602; -------- 

• Fotocópia do comprovativo da Declaração para Inscrição ou 

Atualização de prédios urbanos na matriz nº 7498698, do artigo urbano 

6997, para efeitos de anexação dos prédios urbanos nº 815 e 1517, por 

motivo de prédio melhorado/modificado/reconstruído; ----------------- 

• Fotocópia da certidão passada pelo Município para efeitos da 

isenção de IMT na aquisição do prédio urbano inscrito na respetiva 

matriz urbana sob o nº 815. ----------------------------------------- 

• Primeira e segunda prestação, das liquidações de IMI do ano 2018, 

dos artigos urbanos 815 e 1517; ------------------------------------- 

• Fotocópia da demonstração de liquidação de IMI, respeitante ao 

ano de 2019, para o artigo urbano 6997; ----------------------------- 

• Procuração de “amplos poderes forenses gerais, bem como os 

especiais para confessar, desistir ou transigir, bem como para a 

presentação junto do Município de Chaves”. -------------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado no Largo do Arrabalde, freguesia de Santa 

Maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no registo da 

Conservatória com o nº 4059/20200602 e inscrito na respetiva matriz 

predial sob o artigo nº 6997. ---------------------------------------

1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.2.1. O prédio que dizia respeito ao artigo 1517 foi objeto de 

reabilitação entre os anos de 2010 e 2011 através do alvará de licença 

de obras de reconstrução/ampliação nº 68/10, datado a 20 de maio de 

2010 e foi emitido o alvará de utilização nº 128/11 em 27 de julho de 

2011. -------------------------------------------------------------- 

1.2.2. Posteriormente, em 21 de dezembro de 2016, a requerente 

apresentou um pedido de aprovação de um projeto de arquitetura que 

contemplava a área respeitante ao artigo 1517, juntamente com a área 

do artigo 815, tendo sido emitido o alvará de obras de 

reconstrução/ampliação nº 22/8185, emitido em 16 de fevereiro de 2018. 

1.2.3. A comissão de vistorias, a pedido da Requerente, após a 

verificação do estado de conservação do prédio com a matriz nº 815, 

elaborou o auto de vistoria inicial e classificou as divisões 

independentes como bom para o rés-do-chão, mau para o 1º andar e 

péssimo para o 2º andar e sótão. ------------------------------------ 

1.2.4. Após a conclusão da obra a empresa solicitou a vistoria do 

prédio, tendo a Comissão nomeada pelo Município considerado que todas 

as divisões tinham um estado de conservação de excelente. ----------- 

1.2.5. De acordo com os documentos que a empresa Santos Joias 

Ourivesaria Óptica, Lda., apresentou ao Município, já foi emitida uma 

certidão comprovativa que o prédio urbano inscrito na respetiva matriz 

urbana sob o nº 815 foi reabilitado de acordo com a Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan, para 

efeitos de isenção de IMT. ------------------------------------------ 

1.2.6. O projeto foi aprovado por despacho do Vereador responsável em 

13 de fevereiro de 2017, com informação favorável da Divisão de 
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Salvaguarda do Centro Histórico, sendo concedido o alvará de obras de 

reconstrução e alteração nº 22/18 em 16 de fevereiro de 2018, 

correspondente ao artigo urbano 815. --------------------------------

1.2.7. Em 14 de agosto de 2020 veio a requerente solicitar o alvará 

de autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 25 

de maio de 2021, com o nº 77/21. ------------------------------------ 

1.2.8. Através de requerimento nº 1120/20, a Santos Joias Ourivesaria 

Óptica, Lda., veio pedir emissão de certidão para efeitos de isenção 

de IMI, tendo sido deliberado o indeferimento. ----------------------

1.2.9. E vem agora, através do requerimento nº 2704/20 datado de 25 

de novembro de 2020, fazer direito de audição. ---------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------ 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------- 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº 4653, em Diário da República, 

II série, nº 67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº 2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. -----

2.1.1. ENQUADRAMENTO RELATIVO AO IMT -------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

que iniciem no prazo de 3 (três) anos a contar da data de aquisição 

do imóvel, as respetivas obras de reabilitação, são passíveis de 

isenção de IMT ao abrigo da alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF 

(alteração introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro), ficando 

dependente do reconhecimento pela Câmara Municipal da área da situação 

do prédio após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 4 

do artigo 45º do EBF. ----------------------------------------------- 

2.1.1.1. No dia 08-01-2019 o requerente apresentou requerimento para 

atribuição do benefício fiscal IMT, sendo emitida certidão de isenção 

de IMT em 29-07-2019, por cumpridos os requisitos segundo o 

regulamentado no EBF, na aliena b), do nº 2, do artigo 45º. --------- 

2.1.1.2. Para a atribuição deste tipo de benefício fiscal, recai sobre 

o todo do imóvel, uma vez que, a escritura de compra e venda é sobre 

todo o prédio (neste caso em concreto) e não sobre as divisões 

independente de forma isolada. Neste âmbito, foi desenvolvida uma 

média do estado de conservação para a subida de nível. Pelo que, como 

foi possível constatar, duas das três divisões subiram mais de dois 

níveis, colocando assim, em média, o Imóvel com uma subida de pelo 

menos dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. --------- 

2.1.1.3. O Imóvel em apreço (artigo 815º), cumpre o requisito temporal 

de três anos, decorrente entre a data de aquisição e a data de início 

das obras de reconstrução (aquisição em 12-03-2015 e início de 

reconstrução em 16-02-2018). ---------------------------------------- 

2.1.1.4. A presente atribuição do benefício fiscal, não se assemelha 

à atribuição de isenção de IMI, a sua observação é feita de forma 

diferente. Para a isenção de IMI não é tido em consideração a questão 
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temporal de três anos entre o ano da aquisição e o início das 

intervenções de reabilitação.  -------------------------------------- 

2.1.1.5. O requisito que é tido por igual na atribuição do benefício 

fiscal IMT e IMI, é após a conclusão das obras de reabilitação, exista 

uma subida de pelo menos dois níveis do seu estado de conservação -- 

2.1.1.6. Mas como refere, o requerente, o cálculo do IMI (não IMT), é 

feito de forma parcelar, portanto, a apreciação e atribuição de isenção 

de IMI é também feita de forma individual para cada divisão 

independente, não por isso, possível aplicar uma média de subida de 

nível. -------------------------------------------------------------

2.1.2. ENQUADRAMENTO RELATIVO AO IMI -------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------- 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------- 

3.1. A Santos Joias Ourivesaria Óptica, Lda., vem através do exercício 

de direito de audição, solicitar uma certidão comprovativa de que o 

prédio urbano inscrito na matriz no nº 815 foi reabilitado de acordo 

com a Estratégia de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves 

para efeitos de isenção de IMI. ------------------------------------- 

3.2. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

3.3. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI e IMT (artigo 45º do EBF). ------- 

3.4. Contudo, no âmbito da alínea b) do nº1 e do nº4 do artigo 45º do 

EBF, o município certifica o estado de conservação do imóvel antes e 

após as obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a 

escala constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 

de Novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os 

elementos relevantes do imóvel para a determinação do estado de 

conservação. ------------------------------------------------------- 

3.5. No dia 23 de janeiro de 2018 a comissão municipal fez uma vistoria 

ao prédio correspondente ao artigo matricial 815º, com vista a 

verificar as condições de segurança e de salubridade. A comissão 

considerou que o estado de conservação do imóvel, era para as divisões 

de utilização independentes como Bom (nível 4) para o rés-do-chão e 

Mau (nível 2) para o 1º andar e Péssimo (nível 1) para o 2º andar e 

sótão. ------------------------------------------------------------- 

3.6. Após a conclusão da obra a empresa solicitou a vistoria do prédio, 

pelo que, no dia 27 de novembro de 2018 a comissão municipal fez a 

vistoria final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo 

sido considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) para 

todas as divisões independentes do prédio. ------------------------- 

3.7. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.5 e 3.6, o estado 

de conservação cumpre parcialmente o disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 45º do EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito 

pelo proprietário do imóvel, neste caso, subiram mais de dois níveis, 

acima do atribuído antes da intervenção, para as divisões 

independentes 1º, 2º andar e sótão, o mesmo não se averigua o 

pressuposto cumprido para o rés-do-chão. ---------------------------- 
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3.8. Relativamente à apresentação da certificação energética referida 

na alínea b) do nº 1 do artigo 45º do EBF, considera-se isenta, dado 

que, por razões de ordem arquitetónica e patrimonial, a reabilitação 

tornar-se-ia inviável, considerando-se apesar de tudo que as obras de 

reabilitação aumentaram significativamente o desempenho térmico, em 

relação à situação do edifício antes da intervenção. ----------------

3.9. Contudo, a matriz predial do artigo urbano 815º já não existe, 

devido à junção com o artigo 1517º, a 15-04-2018, dando origem ao 

artigo urbano 6997º, com cinco divisões independentes (R/C–D, R/C-E, 

1º, 2º e 3º andar), pelo que, a análise do cumprimento dos requisitos 

previsto no EBF, assim como, a atribuição da isenção de IMI, se torna 

impossível de recair no artigo 815º pela sua eliminação. ------------ 

3.10. As divisões independentes criadas com junção do artigo urbano 

815º com o artigo urbano 1517º, que deram origem ao novo prédio urbano 

6997º, não têm correspondência com o extinto artigo urbano 815º, a não 

ser o rés-do-chão que apesar de ter uma área ligeiramente diferente, 

de mais 6,90m2, se deve a uma correção de área, conforme se mostra no 

mapa: -------------------------------------------------------------- 
ÁREAS DAS DIVISÕES INDEPENDENTES 

DIVISÕES 

Artigo 815º Artigo 6997º 

Área bruta 

privativa 

Valor Patrimonial Área bruta privativa Valor 

Patrimonial 

R/C - D r/c: 40,0 m2 Ano 2016: 

14.212,75€ 

R/C-D: 46.90m2 Ano 2020: 

26.970,00€ 

R/C - E   R/C-E: 107,75m2 Ano 2020: 

71.850,00€ 

1º Andar 1ºA: 40,0 m2 Ano 2015: 

3.040,00€ 

1ºA: 135,65m2 Ano 2020: 

79.450,00€ 

2º Andar 2ºA: 40,0m2 Ano 2015: 

8 340,00€ 

2º A: 171,10m2 Ano 2020: 

97.800,00€ 

3º Andar   3º A: 85.90m2 Ano 2020: 

51.130,00€ 

3.3. Atendendo-se a que a ligeira diferença proveniente de correção 

de áreas da divisão independente do rés-do-chão, estaria abrangida 

pelo benefício fiscal requerido, mas pela razão de já ter um nível de 

bom, aquando da realização da vistoria inicial, não teve a elevação 

de dois níveis, uma vez que a sua valoração na vistoria final foi de 

excelente (valoração máxima). ---------------------------------------

3.4. Neste caso não há lugar à isenção de IMI para a divisão R/C-D, 

considerando que o estado de conservação em consequência da 

intervenção esteja dois níveis acima do anteriormente atribuído, de 

acordo com a regra estabelecida na aliena b), do nº 1, do artigo 45º 

do EBF. ------------------------------------------------------------ 

3.5. No que respeita ao facto da divisão independente de R/C-D, a sua 

qualificação após as obras reabilitação não ter subido os dois níveis, 

previsto na alínea b), do número nº 1, do artigo 45 do EBF, embora 

segundo o referido pelo requerente e presente na caderneta predial, a 

quando da junção dos artigo 1517º e 815º, ter sido agravado o seu 

valor patrimonial, em nada influência a observação definida pela 

comissão de vistoria. E o facto da graduação na escala de classificação 

ser máxima de excelente, não é passível de mudança, pelo que desde um 

inicio sempre seria impossível obter isenção de IMI para esta divisão 

de forma isolada (parcial). -----------------------------------------

3.6. No que correspondente ao artigo 815º para o 1º e 2º andar, foi 

reabilitado no ano de 2018 e tendo em conta a conservação atestada por 

via da vistoria inicial detinha um nível de mau e péssimo, e quando 

da realização da vistoria final um nível de excelente. -------------

3.7. Muito embora estes andares tiveram uma subida de dois níveis, 

pelo que reuniam as condições para beneficiar da isenção de IMI, 

aludindo ao estabelecido na alínea b), do nº 1, do artigo 45º do EBF, 
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devido há anexação dos dois artigos, nomeadamente, os artigos urbanos 

815º e 1517º, que deram origem ao artigo urbano 6997º, prendem-se com 

a questão da legitimidade. Uma vez que esta anexação provoca a 

eliminação automática e por isso leva há inexistência dos andares 1º 

e 2º do artigo urbano 815º. -----------------------------------------

3.8. Aludindo à correspondência de áreas das divisões independentes 

do artigo 815º para o artigo 6997º, é possível observar-se, pelo quadro 

anteriormente exposto, a atualização, de aumento significativo, com 

exceção da divisão do R/C-D. Tal facto, leva a uma impossibilidade de 

prever quais as anteriores divisões na sua totalidade do artigo 815º 

que correspondem às atuais divisões do artigo 6997º (exceção do R/C-

D). ----------------------------------------------------------------

3.9. Em virtude de se intentar para o artigo 6997º, para as divisões 

independentes 1º e 2º do mencionado artigo (uma vez que cumprem a 

regra estabelecida da subida dos dois níveis de classificação de obras 

de reabilitação, prevista na aliena b), do nº 1, do artigo 45, do 

EBF), para tal, o artigo urbano 1517º, teria de ser abrangido. Contudo, 

a sua reabilitação foi entre os anos 2010 e 2011, pelo que não reúne 

as condições necessárias para beneficiar da isenção de IMI, pelo facto 

da aprovação da ARU ter sido em abril do ano 2013. ------------------

3.10. No âmbito desta matéria, solicitou-se parecer jurídico, 

produzindo-se a informação/proposta nº 153/DAF/2021, a que se 

transcreve no seu referido paragrafo 23: “tendo resultado o artigo 

6997º da anexação dos dois artigos, acima, referidos, a verificação 

dos pressupostos deve incidir, sobre o prédio associado ao mesmo na 

sua totalidade, não prevendo o artigo 45º, dos Estatutos dos Benéficos 

Fiscais a previsão de isenções parciais ou de isenções sustentadas num 

efeito de “contágio” entre artigos resultantes de anexação”. --------

3.11. A isenção parcial a que aqui se refere, é a impossibilidade de 

isentar parte da área das divisões independentes do artigo 6997º, a 

que correspondem as divisões independentes do artigo 815º. Embora o 

requerente, venha solicitar que esta isenção seja reconhecida de forma 

parcial, pelo facto do apuramento do IMI ser calculado de forma 

parcelar. Ora diga-se, liquidado de forma individual para cada 

divisão, uma vez que, cada divisão tem valor patrimonial independente. 

No entanto, o problema que aqui se impera e que se faz menção da 

questão de legitimidade, é o facto de não ser possível, segundo o 

legislado no artigo 45º do EBF, o reconhecimento parcelar, de uma 

parte de área de uma divisão independente (as divisões independentes 

são compostas por parte do artigo 815º e parte do artigo 1517º) daquele 

artigo (artigo 6997º) para reconhecimento parcial de isenção de IMI, 

e não para a isenção de IMI total de cada uma das divisões 

independentes do artigo 6997º. -------------------------------------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 

Face ao exposto proponho manter o indeferimento da pretensão do 

requerente, isto é, a emissão da certidão para efeitos de isenção do 

IMI, pelo rigor da lei do estabelecido no artigo 45º do EBF, e em face 

dos presentes elementos, bem como, pela impossibilidade de correlação 

entre as divisões independentes do artigo 815º e artigo 6997º. Não é 

passível a atribuição de isenção de IMI, pela razão do artigo 815º ter 

sido anexado ao artigo 1517º, dando origem a um novo artigo 6997º, 

artigo este que sua totalidade não reúne os pressupostos para 

beneficiar do Estatuto dos Benéficos Fiscais. ----------------------- 

A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido de o órgão executivo municipal deliberar sobre 

a presente proposta. ------------------------------------------------ 
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Notificar a Santos Joias Ourivesaria Óptica, Lda., da decisão 

praticada pela Câmara Municipal de acordo com o disposto no artigo 

114.º do Código do Procedimento Administrativo, acompanhada da 

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

Chaves 29 de junho de 2021 ------------------------------------------ 

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

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

Eva Basílio --------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, 

SRA. Arq. SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 2 DE JULHO DE 2021. --------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 2 DE JULHO 

DE 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. --------------------------------------------- 

 

 

3.21. LICENCIAMENTO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E INTEGRAÇÃO NO 

DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PARCELA DE TERRENO EM ARRUAMENTO 

CONFRONTANTE – LUGAR DO CRUZEIRO (TRAVESSA DO CRUZEIRO) – OUTEIRO SECO 

– ANTÓNIO DE MOURA FERREIRA – PROCESSO Nº 20/21 – INFORMAÇÃO Nº 

1265/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SENHORA ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

2021.06.30. -------------------------------------------------------- 

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 41/21, referente ao processo n.º 

20/21, o Sr.º António de Moura Ferreira, na qualidade de proprietário, 

apresentou um pedido de licenciamento, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação – consubstanciada em obras de 

construção16 de uma habitação unifamiliar, sito, no lugar do Cruzeiro 

(Travessa do Cruzeiro), freguesia de Outeiro Seco no concelho de 

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

2. PARECER ---------------------------------------------------------- 

2.1. Através da informação/proposta n.º 504/SCOU/2021, sob a qual 

recaiu despacho superior datado de 23 de março de 2021, foi deferido 

o licenciamento, de uma habitação unifamiliar, de r/chão com a área 

bruta de construção de 156,00 m2. ----------------------------------- 

2.2. Para o licenciamento da operação urbanística, o requerente propõe 

ceder ao domínio público, uma área de 44,00 m2, para o reperfilamento 

do arruamento confrontante, com a parcela de terreno, onde se vai 

projetar a habitação unifamiliar. ----------------------------------- 

2.3. A área de 44,00 m2, a ceder ao domínio público, para além de 

corrigir o estrangulamento do arruamento, na confrontação com a 

parcela de terreno, torna-se necessário, para o cumprimento do artigo 

10.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicado 

                                                           
16 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de abril de 2018, 

através do Aviso n.º 5233/2018. ------------------------------------- 

2.4- A parcela de terreno onde se vai projetar a habitação unifamiliar, 

tem uma área de 733,00 m2, está inscrita na matriz com o n.º 4921 e 

descritos na conservatória do Registo Predial sob o n.º 3348/20061120, 

da freguesia de Outeiro Seco, e ficará, após a cedência para o domínio 

público, com a área de 689,00 m2. ----------------------------------- 

2.5 – A área de 44,00 m2, cedida ao domínio público, encontra-se 

demarcada na planta anexa á presente informação. -------------------- 

3- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

3.1- Nestes termos, atenta aos fundamentos de facto e de direito 

expressos no anterior ponto 2, sou a propor, que o presente processo, 

seja presente na próxima reunião de Câmara, com vista à homologação 

da presente informação e neste contexto, ser igualmente deliberado 

deferir, o pedido de integração no domínio público municipal, de uma 

área de terreno de 44,00 m2, referente ao licenciamento de uma operação 

urbanística de edificação – obras de construção de uma habitação 

unifamiliar, sito, no lugar do Cruzeiro (Travessa do Cruzeiro), 

freguesia de Outeiro Seco no concelho de Chaves, nos termos e para os 

efeitos, consubstanciados, na INFORMAÇÃO/PROPOSTA n.º 504/SCOU/2021, 

datada de 19 de Março de 2021. -------------------------------------- 

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

Chaves, 30 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 

2021.07.02: --------------------------------------------------------

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 2021.07.02: ---------------------------------

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. PEDIDO DE CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO DE PESADOS NA RUA JERÓNIMO 

DE ATAÍDE (CAMPO DE CIMA) - UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES 

– PROCESSO Nº 527/21 – INFORMAÇÃO Nº 249/DPM/2021 DA DIVISÃO DE 

PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO CIVIL BRUNO MIRANDA RUA, 

DATADA DE 2021.07.02. ----------------------------------------------  

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 via 

correio eletrónico, pelo Sr. João Pinto, presidente da União de 

freguesias da Madalena e Samaiões, com vista à colocação de sinalização 

de trânsito condicionando a circulação de trânsito a veículos pesados 

na Rua Dom Jerónimo de Ataíde. O pedido foi registado com o n.º de 

requerimento 1553/21, relativo ao processo n.º 527/21. -------------- 

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 
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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) No início da Rua Dom Jerónimo de Ataíde, no cruzamento com a 

Avenida da Galiza: colocação de 1 (um) sinal de código C3d (trânsito 

proibido a veículos automóveis de mercadorias de peso total superior 

a 3,5 toneladas e 1 (um) painel adicional n.º 14 (exceto acesso local). 

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 150,00€ (cento e 

cinquenta 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 de freguesias da Madalena e 

Samaiões, o Senhor João Pinto, 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 
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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. ----------------------------------------- 

Em Anexo: Peças desenhadas com a solução proposta ------------------- 

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

Chaves, 2 de julho de 2021 ------------------------------------------ 

O Técnico Superior, (Bruno Miranda Rua, Eng.º Civil). --------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DATADO DE 2021.07.02: ------------- 

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 

2021.07.02: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.23. PEDIDO DE CERTIDÃO – LOTEAMENTO Nº 5/81 – LUGAR DA QUINTELA, 

LOTEAMENTO 5/81 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E 

SANJURGE – MARIA DE FÁTIMA MORAIS GOMES AUGUSTO – PROCESSO Nº 468/21 

– INFORMAÇÃO Nº 1284/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, 

DATADA DE 2021.07.01. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

A Sr.ª Maria de Fátima Morais Gomes Augusto, através do requerimento 

nº 1370/21 e nº 1526/21, referente ao processo nº 468/21, na qualidade 

de titular do loteamento com alvará nº 5/81, localizado no lugar de 

Quintela, na freguesia de Santa Cruz Trindade/Sanjurge vem solicitar 

emissão de certidão. ------------------------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------- 

2.1. A requerente solicita emissão de certidão dos seguintes 

factos/especificações: --------------------------------------------- 

a) Da área do prédio abrangida pela referida operação de loteamento; 

b) Que as parcelas representadas nos levantamentos topográficos que 

instruem o pedido constituem áreas sobrantes do referido loteamento, 

identificadas em planta desenhada como parcela 1, 2 e 3. ------------ 

2.2. Refere ainda que a emissão da certidão se destina a autonomizar 
registralmente as 3 parcelas de terreno em causa, conforme orientações 

transmitidas à requerente em sede de atendimento presencial na 

Conservatória do Registo Predial. ----------------------------------- 

2.3. Pelo requerimento nº 1526/21, a requerente vem substituir alguns 
elementos entregues decorrentes de um ajuste da área das parcelas de 

forma a salvaguardar espaço de passeio. ----------------------------- 
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3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

3.1. A requerente junta os seguintes documentos: ------------------- 
a) Memória descritiva; ------------------------------------------- 

b) Caderneta Predial Rustica relativa ao artigo matricial nº 529; 

c) Certidão da Conservatória do Regista Predial, descrição em livro 

nº 53389; ----------------------------------------------------------- 

d) Certidão da conservatória do Regista Predial, 293/19860808, 

relativo a prédio com a área de 770 m2, desanexado do nº 53389, 

relativo a doação à Câmara Municipal de Chaves; --------------------- 

e) Delimitação em ortofotomapa da área abrangida pela operação de 

loteamento e delimitação das 3 parcelas sobrantes; ----------------- 

f) Levantamentos topográficos das parcelas sobrantes 1, 2 e 3, 

acompanhados de declaração de topografo e documento de formação 

profissional (Adelaide Sofia Ferreira de Almeida). ------------------ 

3.2. Para efeitos de registo de cada uma das parcelas apresenta a 
seguinte caracterização: -------------------------------------------- 

Parcela 1 

Área 5.804,20 m2 

Norte Cristina Teresa Jorge Cruz 

Sul Hermínio da Cruz e José dos Santos Alves 

Nascente Caminho público – Rua Aulo Flaviense Lusitano 

Poente Caminho público – Rua Sério Lopo e João Artur Rosa Alves 

 
Parcela 2 

Área 1.770,00 m2 

Norte Agostinho Amaro da Costa 

Sul Luzia Portelinha Borges 

Nascente Caminho público – Rua Dona Maria da Natividade Delgado 

Poente António Manuel Reais e Augusto Armindo Vieira Reais 

 
Parcela 3 

Área 1.535,00 m2 

Norte João António Gomes e Ofélia Augusta Teixeira da Costa Morais 

Sul Cabeça de Casal da herança de Boenerges Gomes Augusto 

Nascente Caminho público – Avenida do Tâmega 

Poente António Camilo Carvalho Cardoso 

 

4. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

4.1. Compulsando o processo administrativo do alvará de loteamento nº 
5/81, podemos extrair as seguintes ocorrências: --------------------- 

a) O alvará de loteamento nº 5/81, do qual é titular a agora 

requerente, incidiu sobre o prédio inscrito sob o artigo nº 529 da 

matriz predial rustica da freguesia Outeiro Seco, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o número 53389, livro 

B128, folha nº37, prédio que perfazia a área de 85.825,00 m2 (Anexo I 

– certidão); -------------------------------------------------------- 

b) A Câmara Municipal de Chaves emitiu previamente para o prédio em 

questão os alvarás de loteamento nº 1/78 e nº 7/79, que vieram a ser 

objeto de aditamentos e que culminou na emissão do referido alvará nº 

5/81, substituindo os alvarás nº 1/78 e nº 7/79, após a agregação de 

todos os elementos necessários; ------------------------------------- 

c) Verifica-se ainda no processo do loteamento inicial, peça 

desenhada correspondente a levantamento topográfico, onde se pode 

aferir os limites da área total do prédio onde incidiu a operação de 

loteamento, bem como das construções existente no local à data (Anexo 

II – levantamento topográfico); ------------------------------------- 
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d) O alvará de loteamento nº 5/81, emitido em 1 de julho de 1981, 

especificava o seguinte (Anexo III – planta de apresentação, 

denominada de “planta de infraestruturas”): ------------------------- 

i. A localização e delimitação de 87 lotes, destinados a habitação; - 

ii. Delimitava as parcelas de cedência e os fins a que se destinavam, 

designadamente para i) novos arruamentos e ii) alargamento da EM e 

iii) parcela para cedência ao Município para instalar casas pré-

fabricadas, estando esta última demarcada a azul. Em termos numéricos 

de áreas de cedência, é referido em peças escritas, a área de cedência 

para alargamento da EM de 610,00 m2 e para cedência ao Município para 

instalar casas pré-fabricadas de 5.254,00m2.  Não se encontrou 

referido numericamente a área destinada aos novos arruamentos; ------ 

e) A planta que acompanha o alvará demarcava ainda, sem especificar 

numericamente área: ------------------------------------------------- 

i. A parcela classificada como “zona verde”, que aparentava coincidir 

com parcela considerada “defendida” como Reserva Agrícola Nacional, 

pelo então Ministério Agricultura Pescas (MAP); --------------------- 

ii. Duas “Parcelas para instalação de equipamento e futura expansão”, 

demarcadas a amarelo, que constituíram ainda a caução para garantia 

da boa e regular execução das obras de urbanização; ----------------- 

f)O referido loteamento foi objeto do 1º aditamento em 26 de outubro 

de 1984, onde são constituídos mais 5 lotes em parcela anteriormente 

chamada de “Parcelas para instalação de equipamento e futura 

expansão”, perfazendo 2.784, 00m2 de área de lotes (Anexo IV – planta 

que instruiu o 1º aditamento). O alvará de loteamento passou assim a 

perfazer o total de 92 lotes. Verificou-se ainda que, de acordo com a 

planta, está retratado a parcela de 770,00m2 doada à Câmara Municipal 

de Chaves, contigua à área destes lotes; --------------------------- 

g)A 11 de julho de 1985, foi emitida pela Câmara Municipal, certidão 

em como as infraestruturas já se encontram completamente concluídas; 

h)A 25 de junho de 1990, certidão do Ministério da Agricultura Pescas 

e Alimentação, referindo a libertação do solo da Reserva Agrícola 

Nacional, pelo então Ministério da Agricultura Pescas e Alimentação, 

para a finalidade de loteamento (Anexo V – planta que acompanha a 

certidão); ---------------------------------------------------------  

i)A 5 de abril de 1991, 2º aditamento, onde são constituídos mais 5 

lotes, passando o alvará de loteamento nº 5/81 a possuir 97 lotes. Na 

apreciação deste aditamento foi indeferido a criação do lote nº 98, 

uma vez que colidia com um arruamento projetado no âmbito da elaboração 

do então denominado Plano de Pormenor de Santa Cruz. Refere-se ainda 

que, a planta que acompanha este aditamento representa o arruamento 

público com uma configuração diferente da proposta anterior (Anexo VI 

– planta que ilustra o 2º aditamento, onde se encontra representado o 

lote nº 98, que não terá alcançado eficácia). ----------------------- 

j)Em 4 de abril de 2000, é emitido o alvará de loteamento nº 5/2000, 

que retrata um aditamento ao alvará nº 5/81 pela extinção do lote nº 

92 e alteração do lote nº 91 (Anexo VII – planta que acompanha o alvará 

de loteamento nº 5/2000); ------------------------------------------ 

k)Em 14 de novembro de 2006, alteração das especificações do lote nº 

61, que constituíam na previsão de anexo e definição de especificações 

para o lote; -------------------------------------------------------- 

l)Em 25 de fevereiro de 2010, alteração das especificações do lote nº 

35; ----------------------------------------------------------------

m)Em 16 de abril de 2020, 4º aditamento ao alvará alterando as 

especificações dos lotes nº 6 e nº 7, nomeadamente a diminuição das 

áreas de lotes; ----------------------------------------------------- 
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n)Em 28 de maio de 2021, 5º aditamento ao alvará, pela junção dos 

lotes nº 28 e nº 29, passando a ser designado lote nº 28 e extinção 

do lote nº 29. O alvará de loteamento fica assim a prever 96 lotes. - 

5. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 

5.1. Verificou-se que loteamento nº 5/81, emitido ao abrigo da 

legislação em vigor à data, é efetivamente omisso em determinadas 

especificações, nomeadamente na quantificação da área cedida para os 

novos arruamentos públicos executados no âmbito das obras de 

urbanização e na quantificação das áreas sobrantes. Temos assim duas 

incógnitas na equação que constitui o somatório da área do prédio que 

foi objeto da operação de loteamento e nas parcelas que não foram 

objeto da operação de loteamento. ----------------------------------- 

5.2. Constatou-se ainda que, houve alterações na configuração de 

alguns arruamentos entre o que estava projetado e o que efetivamente 

foi executado no local. Os sucessivos aditamentos não representaram a 

totalidade da área do loteamento, mas representaram só a parte a 

alterar. -----------------------------------------------------------  

5.3. Relativamente ao 1º pedido da requerente, “Da Área do prédio 
abrangido pela referida operação de loteamento”, pela certidão, que 

constitui o anexo I, constante do pedido de loteamento inicial, a área 

relativa ao prédio com matriz nº 529, será de 85.825,00 m2. É ainda 

referido que o título que acompanha o alvará de loteamento incide sob 

a matriz nº 529 e inscrição sob o número 53389, livro B128, folha nº 

37. ---------------------------------------------------------------- 

5.4. Relativamente ao 2º pedido, “Que as parcelas representadas nos 
levantamentos topográficos que instruem o pedido constituem áreas 

sobrantes do referido loteamento”, constatou-se que: ---------------- 

a) A delimitação da parcela apresentada pelo nº 1, vai ao encontro 

da delimitação de parcela assinalada como “Parcelas para instalação 

de equipamento e futura expansão” na planta que acompanha o loteamento 

inicial, assinalada a amarelo, sendo que a restante parcela assinalada 

do mesmo modo, foi objeto do 1º aditamento ao alvará nº 5/81; ------- 

b) A parcela identificada com nº 2, corresponde a parcela que ficou 

condicionada pela previsão de arruamento projetado no âmbito da 

elaboração do denominado Plano de Pormenor de Santa Cruz, plano que 

não alcançou eficácia legal. Por este facto, não integrou o 2º 

aditamento ao alvará de 5 de abril de 1991, após a libertação desta 

área da RAN e onde a requerente pretendia que se constituísse o lote 

nº 98. De forma a aferir o eventual condicionamento atual deste 

arruamento projetado, foi consultado internamente a Divisão de 

Projetos e Mobilidade, que referiu, conforme informação em anexo, “não 

tem nesta data qualquer projeto de via que tenha, nesta data, a 

interferir com a parcela em questão”; ------------------------------- 

c) Relativamente à parcela identificada como nº 3, verificou-se que 

algumas construções aí representadas já se identificavam no 

levantamento topográfico inicial que instruiu a apresentação do 

loteamento. Correspondendo a parcela que não integrou inicialmente os 

lotes constituídos nem terá sido objeto de aditamento; -------------- 

5.5. Considerando que as três parcelas assinaladas no pedido da 

requerente não coincidem com nenhum dos lotes objeto da operação de 

loteamento, quer no loteamento inicial quer nos sucessivos 

aditamentos. ------------------------------------------------------- 

5.6. Considerando que, não se encontrou elementos ou evidências que 
as parcelas assinaladas no pedido da requerente constituíssem áreas 

cedidas para o domínio público, com o loteamento inicial e com os 

sucessivos aditamentos. --------------------------------------------  
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5.7. Considerando que o pedido está instruído com levantamento 

topográfico, acompanhado de declaração do técnico topografo autor, 

relativamente aos elementos cadastrais presentes no local. ---------- 

5.8. Nesse pressuposto, as parcelas identificadas não integraram a 
operação de loteamento inicial e os sucessivos aditamentos, pelo que 

podem ser consideradas parcelas sobrantes. -------------------------- 

6. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

6.1. Face ao exposto, e de acordo com o solicitado, coloca-se à 

consideração superior a deliberação relativa à emissão de certidão 

discriminativa das seguintes ocorrências: -------------------------- 

a) A área do prédio rústico inscrito na matriz da freguesia de 

Outeiro Seco sob o número 529, descrito na Conservatória do Registo 

predial sob o número 53398, onde incidiu a operação de loteamento com 

alvará nº 5/81, será de 85.825,00 m2; ------------------------------- 

b) As três parcelas de terreno, assinaladas no pedido da requerente, 

integradas no prédio acima descrito, constituirão três parcelas 

sobrantes do loteamento com alvará nº 5/81; ------------------------- 

c) Segundo os elementos agora apresentados, para efeitos de registo 

predial autónomo, as parcelas terão a seguinte caracterização: ------ 
Parcela 1 

Área 5.804,20 m2 

Norte Cristina Teresa Jorge Cruz 

Sul Hermínio da Cruz e José dos Santos Alves 

Nascente Caminho público – Rua Aulo Flaviense Lusitano 

Poente Caminho público – Rua Sério Lopo e João Artur Rosa Alves 

 
Parcela 2 

Área 1.770,00 m2 

Norte Agostinho Amaro da Costa 

Sul Luzia Portelinha Borges 

Nascente Caminho público – Rua Dona Maria da Natividade Delgado 

Poente António Manuel Reais e Augusto Armindo Vieira Reais 

 
Parcela 3 

Área 1.535,00 m2 

Norte João António Gomes e Ofélia Augusta Teixeira da Costa Morais 

Sul Cabeça de Casal da herança de Boenerges Gomes Augusto 

Nascente Caminho público – Avenida do Tâmega 

Poente António Camilo Carvalho Cardoso 

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

Chaves, 1 de julho de 2021 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Arquiteta Susana Gomes Fernandes. -------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.07.02: -------------------------------------------------------- 

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 

2021.07.02. -------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 
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3.24. PLANO DE PORMENOR DA FONTE DO LEITE – MONITORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

DO PLANO E DO CONTRATO DE URBANIZAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

CHAVES E A. SANTO, S.A. – FONTE DO LEITE – CHAVES – MUNICÍPIO DE CHAVES 

– INFORMAÇÃO Nº 30/SPU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SENHORA ARQUITETA ANA ISABEL AUGUSTO, DATADA 

DE 2021.07.02. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 
A presente informação tem por objeto o Plano de Pormenor da Fonte do 

Leite (doravante designado por PPFL) e propõe-se, por um lado, a 

avaliar o estado de execução do plano desde a sua entrada em vigor; 

por outro lado, visa expor as razões que fundamentam a notificação da 

A. SANTO – Empreendimentos Industriais e Turísticos S.A, para 

apresentar junto do Município de Chaves, os motivos justificadores do 

incumprimento do Contrato de Urbanização celebrado em 27 de janeiro 

de 2021, tendo em vista a implementação da primeira subunidade de 

execução do plano, bem como das deliberações adotadas pelos órgão 

executivo e deliberativo municipais e reuniões realizadas em 20 e 26 

de setembro de 2018, respetivamente, tendo por base a 

Informação/Proposta N.º 38/SPMOT/2018, de 10 de setembro. ----------- 

II. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

1. A execução do PPFL, nos termos definidos nos respetivos 

regulamentos aplicáveis (Regulamento do Plano e Regulamento de 

Compensações) é implementada através do sistema de cooperação. No 

âmbito de aplicação deste sistema, a iniciativa da execução do plano 

pertence ao município com a cooperação dos proprietários, numa atuação 

coordenada, de acordo com a programação estabelecida pelo município 

(no Programa de Execução e Plano de Financiamento do plano) e nos 

termos de adequado instrumento contratual – Contrato de Urbanização – 

no qual são estabelecidos os direitos e as obrigações das partes 

envolvidas (município e proprietários). ----------------------------- 

2. Tendo em vista o início da implementação do PPFL, em particular, 

a conclusão da execução da Rodovia de Acesso Prioritário A24/Hospital 

– Lanço 1 (Troço 2)17, integrada na estrutura viária primária que 

abrangia partes de quatro parcelas de terreno inseridas na unidade de 

execução do PPFL e cuja realização dependia da sua aquisição ou do 

sucesso da implementação dos mecanismos de perequação preconizados no 

plano, o município iniciou o estabelecimento de contactos com os 

proprietários abrangidos a partir do mês de maio de 2011. ----------- 

3. Tais diligências envolveram a realização de reuniões de trabalho 

destinadas a promover uma avaliação conjunta da minuta do Contrato de 

Urbanização, previamente comunicada pelo município aos interessados 

como base de negociação, esclarecer o seu conteúdo/clausulado e 

auscultar a vontade dos proprietários em participar no sistema de 

cooperação preconizado para a execução do plano e indissociável da 

outorga de contratos de urbanização. -------------------------------- 

4. Nas mencionadas reuniões constatou-se o desinteresse e a 

indisponibilidade da maioria dos proprietários em participar no 

sistema de cooperação perfilhado no PPFL, o que inviabilizou a 

aplicação dos mecanismos de perequação compensatória e a celebração 

de contratos de urbanização. ---------------------------------------- 

III. DO ÚNICO CONTRATO DE URBANIZAÇÃO CELEBRADO -------------------- 

                                                           
17 Identificada por Eixo 3 – Via Distribuidora Local a Norte na planta 

de implantação do PPFL. -------------------------------------------- 
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1. Das múltiplas diligências levadas a cabo pelo município, 

destacam-se as reuniões de trabalho realizadas com a empresa A. Santo 

– Empreendimentos Industriais e Turísticos, S.A., na qualidade de 

proprietária das parcelas identificadas na Planta Cadastral do 

referido plano sob os n.os 36, 37, 39, 61, 64, tendo em vista a 

implementação da primeira subunidade de execução do plano, através da 

realização de operações urbanísticas a levar a efeito nas referidas 

parcelas, bem como na parcela n.º 35 (inicialmente na posse do 

Município de Chaves) e que era necessária para a implementação do 

Centro Comercial previsto no lote n.º 1 da Planta de Implantação do 

plano. ------------------------------------------------------------- 

2. A negociação levada a cabo entre o município e a empresa mencionada 
foi bem sucedida e culminou com a aprovação das minutas do Contrato 

de Urbanização (e respetivos anexos) e da Revogação do Contrato-

Promessa de Compra e Venda18, em sessão da Assembleia Municipal de 

Chaves realizada em 21-12-2011, sob proposta da Câmara Municipal em 

reunião realizada em 11-12-2011. Tais documentos contratuais foram 

assinados pelas partes em 27-01-201219 e pressupunham o início da 

execução das obrigações desta empresa, designadamente, da execução do 

Centro Comercial, num prazo máximo de 7 anos, de acordo com o previsto 

na Cláusula 3.ª daquele instrumento contratual. --------------------- 

3. A partir de junho de 2017, a promotora A. Santo – Empreendimentos 
Industriais e Turísticos S.A. passou a solicitar a reprogramação da 

execução do plano, propondo um período adicional entre 4 a 5 anos para 

a execução das obrigações por si assumidas no âmbito do Contrato de 

Urbanização. ------------------------------------------------------- 

4. Em resposta a este pedido e em virtude do prazo estabelecido para 
o cumprimento da obrigação contratual de iniciar a implementação da 

operação urbanística do Centro Comercial terminar no mês de janeiro 

de 2019, estes serviços recomendaram a realização de uma reunião entre 

as partes signatárias do Contrato de Urbanização tendo em vista a 

avaliação e a ponderação conjunta dos impactos que tal prorrogação 

poderia provocar na execução do PPFL, assim como a necessária alteração 

do âmbito e objeto do Contrato de Urbanização celebrado, de modo a 

retirar a parcela n.º 66 (que, entretanto, deixou de pertencer àquela 

empresa) e o consequente ajustamento quer do valor da perequação 

compensatória, quer dos prazos de execução das obrigações das partes 

contraentes. ------------------------------------------------------- 

5. Convém relembrar que algumas obrigações assumidas pelo município no 
âmbito daquele contrato estão diretamente relacionadas e/ou 

condicionadas pelo cumprimento antecipado ou simultâneo das obrigações 

da promotora A. Santo, S.A., designadamente, a execução das Vias 1 e 

2 – ligação entre Eixo 3 e Lote n.º 1, da Remodelação do Afluente “A” 

até à ribeira de Sanjurge e da construção do Troço do Eixo 4 (entre a 

rotunda 4 e a Passagem Hidráulica sobre a ribeira de Sanjurge). ----- 

                                                           
18 Contrato-Promessa de Compra e Venda de dois prédios urbanos sitos 

no lugar de Valongo, Fonte do Leite, freguesia de Valdanta, celebrado 

entre as partes em 14 de fevereiro de 2008, na sequência de um 

procedimento concursal conducente à alienação de dois prédios urbanos, 

integrados no domínio privado municipal, «destinados ao 

desenvolvimento e concretização de projeto urbanístico, o qual deverá 

contemplar uma Zona Comercial e um Centro Coordenador de Transportes» 

e que incluía a elaboração de um Plano de Pormenor. ----------------- 
19 Cujas cópias de anexam e respetivo teor se dá por integralmente 

reproduzido nesta informação para os devidos efeitos. -------------- 
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6. A última reunião realizada entre o executivo municipal e a empresa 
citada teve lugar no dia 2 de julho de 2018, tendo sido admitida uma 

prorrogação do prazo, por um período não superior a 2 anos, para o 

início da implementação do Centro Comercial, ou seja, até janeiro de 

2021, ficando a empresa incumbida de apresentar novo requerimento 

devidamente fundamentado para o efeito, tendo em vista a sua apreciação 

por parte dos serviços técnicos e a subsequente sujeição a decisão dos 

órgãos municipais competentes. ------------------------------------- 

7. O requerimento em causa, com a Ref. 2018-AST-1444 de 28-07-2018, 
veio a ser registado no Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação com 

o n.º 7498, em 03-08-2018. Tendo em consideração toda a argumentação 

exposta pela empresa promotora, fundamentada na alteração profunda das 

circunstâncias sociais e económicas no país, na sequência da crise 

económica e financeira vivida desde 2008 e 2009, agravada durante o 

período de assistência financeira por parte da Troika, considerou-se 

aceitável a prorrogação do prazo por mais 2 anos. ------------------- 

8. Neste sentido, a formalização da prorrogação do prazo de execução 
das obrigações assumidas pela empresa, por mais 2 anos, determinava: 

a) A elaboração de uma proposta de alteração do Programa de Execução 

e do Plano de Financiamento do PPFL (documento que pode ser revisto 

sempre que a Câmara Municipal de Chaves entender terem-se tornado 

inadequadas as disposições nele consagradas), o qual foi oportunamente 

submetido a aprovação dos órgãos executivo e deliberativo municipais 

em 20 e 26 de setembro de 2018, respetivamente, tendo por base a 

Informação/Proposta N.º 38/SPMOT/2018, de 10 de setembro; ----------- 

b) A alteração, em fase subsequente, do Contrato de Urbanização 

celebrado entre o município e a promotora A. Santo, S.A., nos termos 

mencionados no ponto 3 do capítulo IV da Informação Técnica mencionada, 

cuja minuta também deveria ser submetida a apreciação e decisão do 

órgão executivo municipal e, depois de assinada pelas partes 

contraentes, levada ao conhecimento do órgão deliberativo municipal. 

9. As deliberações adotadas pelos órgãos executivo e deliberativo 

municipais com base na Informação/Proposta N.º 38/SPMOT/2018, de 10 

de setembro, consubstanciaram a aprovação da 2.ª alteração do Programa 

de Execução e Plano de Financiamento do Plano de Pormenor da Fonte do 

Leite, de modo a incluir a prorrogação do prazo, por dois anos, da 

concretização da programação física das ações previstas no plano a 

médio e longo prazos, com a seguinte repartição temporal: ----------- 

a) Imediato (com prazo de execução inferior a 2 anos); ----------- 

b) Curto Prazo (com execução entre 2 e 5 anos); ------------------ 

c) Médio Prazo (com execução entre 5 e 9 anos)20; ----------------- 

d) Longo Prazo (com execução superior a 9 anos)21; ---------------- 

10. A segunda proposta de alteração do Programa de Execução e Plano 

de Financiamento do plano foi  complementada por uma peça desenhada 

com a distribuição espacial da nova programação das ações previstas e 

foi objeto de algumas atualizações em termos de enquadramento legal e 

dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento em vigor, sem 

qualquer alteração do quadro de financiamento das ações, uma vez os 

valores indicados serem estimados e não necessitarem de atualização 

naquela data, até porque o valor final das ações previstas só será 

conhecido aquando da sua efetiva execução. -------------------------- 

11. O teor das deliberações mencionadas foi comunicado à A. Santo – 

Empreendimentos Industriais e Turísticos, S.A. a coberto do Ofício N.º 

5245, com a N/Ref. 431/DGOT/2018, de 4 de outubro de 2018. No mesmo 

                                                           
20 O prazo anterior estava fixado entre 5 e 7 anos. ----------------- 
21 O prazo anterior fixava uma execução superior a 7 anos. ---------- 
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ofício, sugeriu-se à promotora para organizar toda a documentação 

preparatória tendente à alteração do Contrato de Urbanização celebrado 

com o município em 27 de janeiro de 2012, bem como o agendamento de 

uma reunião de trabalho com os serviços técnicos municipais, tendo em 

vista dar sequência àquelas deliberações. --------------------------- 

12. No entanto, até à presente data, não se registou qualquer impulso 

procedimental por parte da promotora, quer para se proceder à alteração 

do Contrato de Urbanização, quer para dar início às ações/projetos da 

sua responsabilidade, nomeadamente, as referentes ao Centro Comercial, 

ou até para solicitar uma nova prorrogação dos prazos contratuais, 

pelo que se considera conveniente notificar a empresa para vir ao 

procedimento, por escrito, dizer o que se lhe oferecer sobre estas 

matérias. ---------------------------------------------------------- 

13. Admite-se, contudo, que a situação de emergência de saúde pública 

de âmbito internacional causada pela doença COVID-19, que já se 

prolonga desde o início de 2020 e tem causado diversas perturbações 

ao nível económico, financeiro e de saúde pública, tenha tido algum 

impacto negativo na empresa promotora. No entanto, esta não nos 

comunicou o(s) motivo(s) do incumprimento das obrigações contratuais 

assumidas no âmbito da execução do PPFL. ---------------------------- 

IV. DA AVALIAÇÃO DO ESTADO DE EXECUÇÃO DO PPFL -------------------- 

Neste capítulo serão relatadas as principais fases da execução do 

plano, atendendo à programação e aos sistemas de execução preconizados 

no PPFL. ------------------------------------------------------------ 

PRIMEIRA FASE ------------------------------------------------------- 

1. A primeira fase de execução do PPFL foi, exclusivamente, centrada 
na concretização da estrutura viária primária nele prevista, em 

concreto, o Eixo 3 – Via Distribuidora Local a Norte e o Eixo 2 – 

Circular Interna de Chaves, que integram a denominada “Rodovia de 

Acesso Prioritário A24/Hospital”. ----------------------------------- 

2. Para o efeito, foram indispensáveis parcelas de terreno abrangidas 
pela unidade de execução delimitada no PPFL, pertencentes a diversos 

proprietários que, confrontados com o sistema de cooperação adotado 

para a execução do plano, recusaram liminarmente a adesão a tal sistema 

de execução e a celebração dos correspondentes contratos de 

urbanização com o município. ---------------------------------------- 

3. Atendendo à impossibilidade de implementação do sistema de 

cooperação preceituado no plano e tendo em vista a concretização da 

primeira fase da sua execução, de acordo com a calendarização 

estabelecida e, simultaneamente, a viabilidade da conclusão da via em 

causa em tempo oportuno, foram reunidos os pressupostos de facto e de 

direito necessários à aplicação do estabelecido no n.º 3, do artigo 

17.º do Regulamento do plano, ou seja, na “impossibilidade de execução 

do PPFL pelo sistema de cooperação, caso haja proprietários que não 

estejam em acordo com o modelo distributivo preconizado pelo plano, a 

Câmara Municipal pode optar pelo sistema de imposição administrativa” 

previsto no artigo 124.º do RJIGT, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de Setembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de Fevereiro (diploma em vigor naquela data). -------  

4. Tendo em consideração o disposto no n.º 1 e na alínea a), do n.º 2, 
ambos do Artigo 128.º daquele diploma, “as faixas adjacentes 

contínuas, com a profundidade prevista nos planos municipais de 

ordenamento do território, destinadas a edificações e suas 

dependências, nos casos de abertura, alargamento ou regularização de 

ruas, praças, jardins e outros lugares públicos” podem ser 

expropriadas por causa da utilidade pública da execução do plano. 

Neste sentido, a expropriação passaria a funcionar como mecanismo de 



                                                                F. 92 

                                                                  _____________________ 

 
execução do plano, cujo procedimento decorreria nos termos do Código 

das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 56/2008, de 4 de setembro. ------ 

5. A declaração formal do insucesso do sistema de cooperação 

preconizado no plano e a resolução de expropriar foram deliberadas em 

sessão da Assembleia Municipal realizada em 29-09-2011, sob proposta 

da Câmara Municipal em reunião realizada em 19-09-2011, tendo por base 

a Informação/Proposta conjunta apresentada pela Divisão de 

Planeamento, Ambiente e Ordenamento do Território e pela Divisão de 

Contratação e Apoio aos Procedimentos Expropriativos, datada de 14-

09-2011. Esta proposta incluiu a primeira alteração ao Programa de 

Execução e Plano de Financiamento22 do PPFL, de modo a ajustar e 

atualizar este documento quer à calendarização efetivamente prevista 

naquela data para a execução das vias mencionadas, quer ao Contrato 

de Urbanização que estava em negociação e desenvolvimento entre o 

Município de Chaves e a empresa A. Santo – Empreendimentos Industriais 

e Turísticos S.A. ---------------------------------------------------  

6. A primeira alteração do Programa de Execução e Plano de 

Financiamento repartiu as ações previstas em 4 períodos temporais: -- 

a) Imediato (com prazo de execução inferior a 2 anos); ----------- 

b) Curto Prazo (com execução entre 2 e 5 anos); ------------------ 

c) Médio Prazo (com execução entre 5 e 7 anos); ------------------ 

d) Longo Prazo (com execução superior a 7 anos); ----------------- 

7. O Eixo 3 – Via Distribuidora Local a Norte foi concluído e 

inaugurado em 27-07-2012, sob o topónimo «Avenida Júlio Montalvão 

Machado» e o Eixo 2 – Circular Interna de Chaves também foi concluído 

e inaugurado em 29-08-2015, sob o topónimo «Avenida da República», em 

coerência com o Programa de Execução e Plano e Financiamento 

supramencionado (primeira alteração), permitindo o cumprimento das 

ações de execução imediata e de curto prazo por parte do município. - 

SEGUNDA FASE -------------------------------------------------------- 

8. A segunda fase da execução do plano é suportada no Contrato de 
Urbanização celebrado entre o Município de Chaves e a empresa A. Santo 

– Empreendimentos Industriais e Turísticos S.A. em 27 de janeiro de 

2012, instrumento que tem como âmbito e objeto disciplinar as condições 

detalhadas de execução do PPFL, através do estabelecimento de 

obrigações, prazos e responsabilidades recíprocas de cada uma das 

partes contraentes, relativamente à execução do plano. Este 

instrumento contratual abrange prédios do município e daquela empresa 

necessários à implementação de subunidades de execução do PPFL 

correspondentes a uma ou várias operações urbanísticas. ------------- 

9. Segundo o estabelecido no Programa de Execução e Plano de 

Financiamento do PPFL, bem como no Contrato de Urbanização mencionado, 

a primeira subunidade a executar por aquela empresa envolveria a 

construção do Centro Comercial, com implementação a médio prazo, ou 

seja, com início entre 5 a 7 anos (ou seja, com termo do prazo no mês 

de janeiro de 2019). ------------------------------------------------  

10. A implementação desta primeira subunidade de execução foi sempre 

considerada como uma ação âncora, determinante para promover e 

dinamizar aquela área do território municipal e incentivar os 

particulares a executar as restantes operações urbanísticas previstas 

neste plano de pormenor. --------------------------------------------  

12. A execução do Contrato de Urbanização em causa tem vindo a ser 

supervisionada pelos serviços técnicos do município através da 

                                                           
22 Documento de acompanhamento do plano e que integra o capítulo 5 do 

Relatório Técnico do PPFL. ------------------------------------------ 
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realização de relatórios de monitorização e de reuniões entre as partes 

envolvidas, as quais têm vindo a ser registadas em Atas ou Autos de 

Diligência, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 64.º do Código do 

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

13. No que concerne às obrigações deste município no âmbito do 

Contrato de Urbanização mencionado e de acordo com a última 

calendarização das ações previstas, já se encontra executada a obra 

do Centro Coordenador de Transportes, com data de conclusão em 26 de 

março de 2021, prevendo-se a sua entrada em funcionamento a curto 

prazo. ------------------------------------------------------------- 

14. Em resumo, junto se apresenta um quadro síntese da avaliação da 

execução do plano, com base no quadro de programação das ações 

previstas na 2.ª alteração do Programa de Execução e Plano de 

Financiamento do PPFL aprovado em 26 de setembro de 2018. ----------- 
 

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS ACÇÕES PREVISTAS NO PPFL 

Projetos e Obras 

Prazos Execução 

Imediat

o 

(< 2 

anos) 

Curto 

Prazo 

(2 a 5 

anos) 

Médio 

Prazo 

(5 a 9 

anos) 

Longo 

Prazo 

 (> 9 

anos) 

Sim Não 

Conceção e Construção da estrutura viária primária  

Eixo 3 (Troço entre a rotunda 6 e a rotunda 

5)  
      

Eixo 2 - Circular Interna de Chaves (Troço 

entre a rotunda 6 e a rotunda 4) 
      

Troço do Eixo 4 (entre a rotunda 4 e a via 

3) 
      

Execução de infraestruturas públicas (estrutura viária secundária) 

Vias 1 e 2 – ligação entre Eixo 3 e Lote n.º 

1 
      

Remodelação do Afluente “A” até à ribeira de 

Sanjurge 
      

       

Arranjo das margens do Afluente “B” até à 

ribeira de Sanjurge 
      

Execução das restantes infraestruturas (estrutura viária secundária e espaços verdes e de 

utilização coletiva) 

Estrutura viária secundária       

Conceção e Construção dos Equipamentos Públicos 

Parque Urbano 1.ª fase       

Parque Urbano 2.ª fase       

Centro Coordenador Transportes       

15. A área da unidade de execução (UE) do plano é de 177.948,0m2 e a 

área referente às ações da responsabilidade deste município dentro da 

UE é de 36.703,7m2. Na presente data, as ações abrangidas pela UE já 

executadas pelo município abrangem uma área de 23.956,0m2. Neste 

sentido e em termos territoriais, a taxa de execução do plano dentro 

da UE é de cerca de 13,5%. ------------------------------------------  

16. No entanto, uma grande parte/área das vias executadas (sobretudo 

os Eixos 2 e 3), embora não abrangida pela UE delimitada no PPFL, 

integra a área de intervenção deste plano incluída em perímetro urbano 

(258.233,0m2). Neste caso, as ações executadas pelo município 

referentes à estrutura viária primária do plano, acrescidas das 

restantes ações, nomeadamente, do Centro Coordenador de Transportes, 

atingem os 58.584,0m2, representando uma taxa de execução de 22,7%. - 

17. Atendendo à reduzida taxa de execução do PPFL, sobretudo dentro 

da unidade de execução, continua a considerar-se oportuno efetuar uma 

ponderação global da adequação e da concretização da disciplina 

consagrada neste plano e, em caso de necessidade, dar início a um 

procedimento de alteração deste instrumento de gestão territorial (nos 
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termos previstos no artigo 118.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial aprovado pelo Decreto-lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de 

março), ou de revogação de acordo com o preceituado no artigo 127.º 

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

V. CONSIDERAÇÕES DO PARECER E PROPOSTA DE DECISÃO ---------------- 

1. Tendo em consideração que a reprogramação da execução do plano, com 
a prolongamento do prazo de execução das ações a médio e longo prazos 

por mais 2 anos (até janeiro de 2021), determinava a subsequente 

alteração do Contrato de Urbanização celebrado entre o município e a 

A. Santo, S.A., designadamente, do seu âmbito e objeto, conforme 

estabelecido na Cláusula Primeira, bem como, por consequência, do teor 

das Cláusulas Terceira a Sétima, com o enquadramento previsto na 

Cláusula Nona deste instrumento contratual; 

2. Tendo em consideração que o teor das deliberações que aprovaram a 
2.ª alteração ao Programa de Execução e Plano de Financiamento do PPFL 

foram comunicadas à empresa promotora a coberto do Ofício N.º 5245, 

com a N/Ref. 431/DGOT/2018, de 4 de outubro de 2018, com indicação da 

estratégia procedimental a adotar pela mesma, designadamente, a 

organização de toda a documentação preparatória tendente à alteração 

do Contrato de Urbanização celebrado com o município em 27 de janeiro 

de 2012, bem como o agendamento de uma reunião de trabalho com os 

serviços técnicos municipais; --------------------------------------- 

3. Tendo em consideração que, até à presente data, não foi registado 
qualquer impulso procedimental por parte da promotora, quer para se 

proceder à alteração do Contrato de Urbanização, quer para dar início 

às ações/projetos da sua responsabilidade, particularmente, as 

referentes à concretização da operação urbanística do Centro 

Comercial, ou até para solicitar uma nova prorrogação dos prazos 

contratuais, sendo certo que as obrigações patentes na Cláusula 

Terceira do Contrato de Urbanização ora em análise se encontram, por 

conseguinte, em situação de incumprimento23; ------------------------ 

4. Tendo em consideração, por outro lado, que o Município de Chaves 
tem vindo a executar as ações da sua responsabilidade (nomeadamente, 

aquelas que não estão dependentes da execução das obrigações da 

promotora no âmbito da Cláusula Segunda do Contrato de Urbanização 

celebrado), sendo que a última obra concluída no pretérito dia 26 de 

março, referente ao Centro Coordenador de Transportes, até poderia ter 

sido adiada até à conclusão do Centro Comercial por parte da promotora, 

conforme estabelecido no ponto 2.1.6 da Cláusula Segunda mencionada; 

5. Tendo em consideração que, nos temos previstos no ponto 2.3 da 
Cláusula Segunda da Revogação do Contrato-Promessa de compra e venda 

celebrado em 27-01-2012, o município ficaria obrigado a restituir à 

empresa promotora o valor de €542.353,95 (quinhentos e quarenta e dois 

mil, trezentos e cinquenta e três Euros e noventa e cinco cêntimos)24 

no prazo de 7 anos ou até à conclusão do Centro Comercial, podendo tal 

                                                           
23 Em anexo apresenta-se um quadro sinótico da monitorização da 

execução do Contrato de Urbanização, com comentários sobre a execução 

de cada uma das obrigações contratuais, nele se referindo aquelas que 

são objeto de incumprimento. ---------------------------------------- 
24 Valor decorrente do preço contratual de alienação dos dois prédios 

urbanos abrangidos pelo Contrato Promessa de Compra e Venda (referido 

na Nota de Rodapé n.º 2), dos encargos entretanto assumidos pela 

empresa promotora e dos encargos assumidos pelo Município de Chaves, 

conforme exposto no ponto 2.1 da cláusula 2.ª da revogação do Contrato-

Promessa de Compra e Venda. ---------------------------------------- 
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valor ser diluído nas taxas, compensações ou outras obrigações devidas 

pela realização de operações urbanísticas por parte da promotora; --- 

6. Tendo em consideração que a situação de incumprimento das obrigações 
assumidas pela empresa promotora no âmbito dos contratos celebrados 

com o município, conforme enunciado no ponto 3, é suscetível de 

consubstanciar fundamento para a resolução dos dois contratos 

celebrados entre as partes, à luz do quadro legal aplicável, revelando-

se inviável qualquer restituição do valor mencionado no ponto 

anterior; ---------------------------------------------------------- 

7. Tendo em consideração que a execução das ações da 

responsabilidade da promotora A. Santo – Empreendimentos Industriais 

e Turísticos, S.A., incluídas na implementação da primeira subunidade 

de execução do PPFL, foi sempre reconhecida como uma ação âncora, 

determinante para a promoção e a dinamização daquela área do território 

municipal e um incentivo para os particulares iniciarem a execução das 

restantes operações urbanísticas previstas neste plano de pormenor; 

8. Tendo em consideração que o incumprimento de tais ações por parte 

da promotora, seja por inércia, omissão ou desinteresse, tem causado 

diversos prejuízos ao município em termos de execução do plano 

(atendendo aos custos que tem vindo a suportar com procedimentos 

expropriativos e com a execução das obras/ações que constituíam as 

suas obrigações nos termos previstos na Cláusula Segunda do Contrato 

de Urbanização) e, por conseguinte, um profundo desequilíbrio 

contratual; -------------------------------------------------------- 

9. Tendo em consideração, perante esta situação, que a taxa de 

execução do PPFL, em termos territoriais, continua muito baixa e para 

a qual apenas tem contribuído a concretização de ações da 

responsabilidade do Município de Chaves, designadamente, na construção 

da estrutura viária primária (Eixo 3 – Via distribuidora Local a Norte 

e Eixo 2 – Circular Interna de Chaves) e de equipamentos (CCT – Centro 

Coordenador de Transportes); --------------------------------------- 

10. Atendendo ao exposto e em coerência com as razões de facto e de 

direito acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir que o presente 

assunto seja agendado para uma próxima reunião do órgão executivo 

municipal, tendo em vista adoção da seguinte estratégia procedimental: 

a) Tomar conhecimento da monitorização da execução do PPFL e do 

Contrato de Urbanização celebrado com a empresa A. Santo – 

Empreendimentos Industriais e Turísticos, S.A.; --------------------- 

b) Propor a rescisão dos contratos celebrados com a empresa 

mencionada em 27-01-2012, designadamente, do Contrato de Urbanização 

e, ainda, da Revogação do Contrato Promessa de Compra e Venda, atento 

o teor do ponto 2.3 da Cláusula Segunda deste último, por motivos de 

incumprimento das obrigações assumidas no âmbito destes instrumentos 

contratuais outorgados ao abrigo do disposto no artigo 17.º do 

Regulamento do Plano de Pormenor da Fonte do Leite e da alínea b) do 

n.º 2 do artigo 123.º do RJIGT, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, 

de 22 de Setembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, 

de 20 de Fevereiro, à luz do quadro legal aplicável; ---------------- 

c) No estrito cumprimento do disposto no artigo 121.º e seguintes 

do Código do Procedimento Administrativo, deverá o sentido de decisão 

administrativa proposta na alínea anterior ser sujeita a audiência 

prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 dias para 

permitir à empresa em causa vir ao procedimento, por escrito, dizer o 

que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão entretanto exarado. -- 

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

• Contrato de Urbanização e Revogação do Contrato Promessa de 

Compra e Venda celebrados em 27-01-2012; ---------------------------- 
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• Planta de execução das Ações previstas na 2.ª Proposta de 

alteração do Programa de Execução e Plano de Financiamento do PPFL 

(obrigações assumidas pelo Município de Chaves no âmbito do Contrato 

de Urbanização celebrado em 27-01-2021); ---------------------------- 

• Quadro sinótico da monitorização da execução do Contrato de 

Urbanização, com comentários sobre a execução de cada uma das 

obrigações contratuais, nele se referindo aquelas que são objeto de 

incumprimento. ----------------------------------------------------- 

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

Chaves, 2 de julho de 2021 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Arquiteta Ana Isabel Augusto. ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SENHORA ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.07.05: -------------------------------------------------------- 

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 técnica infra. À consideração do Superior do Sr. 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO DE 

2021.07.05: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

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

Ausentou-se da sala a Vereadora do Partido Social Democrata, Senhora 

Dra. Maria Manuela Pereira Tender, quando eram 15:25 horas, não tendo 

participado na análise, discussão e votação dos assuntos abaixo 

mencionados, pelo facto de se encontrar a participar no 14º Encontro 

Nacional da Associação de Professores de Português, que se está a 

realizar no Auditório do Centro Cultural de Chaves. -----------------

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

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. BENEFICIAÇÃO DA AV. D. AFONSO DUQUE DE BRAGANÇA – REDUÇÃO DE 

CAUÇÕES – 4.º ANO --------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 289/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objeto a 

adjudicação da empreitada “Beneficiação da Av. D. Afonso Duque de 

Bragança”. --------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação em reunião de Câmara de dia 23 de 

dezembro de 2016, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Anteros 

– Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A.”, a 

execução da referida empreitada. ------------------------------------ 
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3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, 18 de janeiro 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 121.000,00€ (Cento e vinte 

e um mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 30 dias. ----------------------------- 

5. O auto de consignação é de 1 de fevereiro de 2017. -------------- 

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada aos 7 dias do mês 

de março de 2017 ---------------------------------------------------- 

7. A receção provisória ocorreu em 27 de junho de 2017. ------------ 

8. A empresa adjudicatária vem solicitar a liberação da caução, no 

valor de 15% do valor da caução, correspondente ao quarto ano após a 

receção provisória, de acordo com o estabelecido na alínea d) do n.º5 

do artigo 295.º CCP. ------------------------------------------------ 

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

1 - Face ao solicitado, procedeu-se à inspeção técnica dos trabalhos 

da empreitada, tendo-se concluído que esta se encontrava em boas 

condições. --------------------------------------------------------- 

2 - O empreiteiro, não prestou caução, ao abrigo do disposto no n.º 2 

do abrigo 288º do CCP, tendo-lhe sido retidos 10% do valor dos autos 

de medição e do auto de revisão de preços, conforme quadro seguinte:  
Auto n.º Valor dos autos Retenção 10% 

1 121.000,00€ 12.100,00€ 

R.P. 4.827,01 482,70 

Total 125.827,01€ 12.582,70€ 

3 – Em resumo, a situação atual é a seguinte: ----------------------- 
Contrato Tipo Valor Redução a 

efetuar 15% 

Redução já 

efetuada 75% 

Valor remanescente 

(10%) 

Contrato 

inicial 

Retenção nos 

autos 
12.582,70€ 1.887,41€ 9.437,03€ 1.258,26€ 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

1 - Face ao exposto, propõe-se ao executivo municipal, a adoção da 

seguinte linha de atuação: ------------------------------------------ 

i) Que seja a aprovada a redução das retenções, ao abrigo do n.º 5 do 

artigo 295 do CCP; -------------------------------------------------- 

ii) Que seja remetida cópia da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa no 

montante de 1.887,41€ (Mil, oitocentos e oitenta e sete Euros e 

quarenta e um cêntimos), respeitante aos valores retidos nos autos de 

medição e de revisão de preços. ------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 28 de junho de 2021 ----------------------------------------- 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.07.02. – 

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 

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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1.2. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DE CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) - TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E 

OMISSÕES – REMOÇÃO DE COBERTURA EM FIBROCIMENTO --------------------- 

Foi presente a informação nº 347/2021, 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 “Reabilitação do edifício do 

Cineteatro de Chaves para Instalação de Centro Multiusos (PARU 2.13)”. 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 22 de julho de 2019, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “J. da Silva Faria, Lda.”, 

a execução da referida empreitada. ---------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 23 de 

agosto de 2019. ----------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.657.920,99€ (Um milhão, 

seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte euros e noventa 

e nove cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 400 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 27 de dezembro de 2019. -------------- 

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 28 de novembro de 

2019. -------------------------------------------------------------- 

7. A obra foi objeto de uma prorrogação de prazo de 400 dias, devido 

ao atraso provocado pela execução de escavações arqueológicas. ------ 

8. Foi celebrado um contrato adicional no valor de 236.221,10€. Deste 

valor, 210,831,00€ correspondem a trabalhos imprevistos e 22.748,50€ 

correspondem a trabalhos de suprimento de erros e omissões, 

correspondendo, respetivamente a 12,88% e 1,37% do valor do contrato, 

valore que se encontram dentro dos limites estabelecidos no artigo 

370º do CCP. -------------------------------------------------------- 

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

Trabalhos complementares de suprimento de erros e omissões ---------- 

1. O projeto de reabilitação do edifício do antigo cineteatro prevê a 

demolição geral de elementos de arquitetura e estruturas, devido ao 

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

2. Um dos elementos a demolir é a cobertura, tendo-se identificado, 

já em fase de obra, que é constituída por placas de fibrocimento. --- 

3. As operações de desmontagem e remoção de materiais contendo amianto 

requerem, obrigatoriamente, especial cuidado já que o risco dos 

resíduos resultantes é elevado no que se refere aos efeitos adversos 

que estes têm para a saúde humana. Com efeito, o amianto representa 

um risco para a saúde pela libertação de fibras para o ar ambiente. - 

4. Para efetuar tal operação é necessária autorização prévia do ACT – 

Autoridade para as condições do trabalho, sendo que a empresa que 

deverá efetuar o trabalho deverá dar cumprimento a todas as  normas 

relativas à proteção sanitária dos trabalhadores contra os riscos de 

exposição ao amianto durante o trabalho, devendo assegurar a 

vigilância adequada da saúde dos trabalhadores, em função da avaliação 

de risco da exposição profissional, disponibilizando os equipamentos 

de proteção individual adequados, e assegurando a formação e 

informação específica relativamente às operações de remoção de 

materiais contendo amianto, incluindo o acondicionamento dos resíduos 

de construção e demolição contendo amianto que sejam gerados, bem como 

o seu transporte e gestão. ------------------------------------------ 
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5. Trata-se, assim, de uma omissão do projeto, tendo o empreiteiro 

apresentado uma proposta de preço. ---------------------------------- 

6. O valor obtido ascende ao montante de 14.591,24€, conforme mapa em 

anexo e representam 0,88% do valor do contrato ---------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

1. Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões 

de facto acima enunciadas, propõe-se a seguinte linha de atuação: --- 

2. Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de executivo Municipal, com vista à obtenção das competentes 

aprovações; -------------------------------------------------------- 

3. A aprovação dos trabalhos complementares de suprimento de erros e 

omissões do projeto já que se enquadra no n.º 2 do artigo 370º, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

a) Estes trabalhos não podem ser técnica nem economicamente separados 

da empreitada, sem prejuízo para a entidade adjudicante. ------------ 

b) O preço destes trabalhos, incluindo o dos trabalhos complementares 

de suprimento de erros e omissões apresentado, ascende a 2,25% do 

valor do contrato, não excedendo assim o limite de 10% estabelecido 

para trabalhos não previstos. --------------------------------------- 

4. A aprovação do valor total dos trabalhos que ascende ao montante 

de 14.591,24€ (Catorze mil, quinhentos e noventa e um Euros e vinte e 

quatro cêntimos) IIVA não incluído. --------------------------------- 

5.  A aprovação dos preços não previstos no contrato, considerando 

que os mesmos, resultam de preços unitários correntes e praticados na 

região em obras similares e como tal procedem de custos médios 

unitários resultantes de anteriores procedimentos, tendo ainda em 

consideração o substancial aumento de preços generalizado que se 

verifica atualmente. ------------------------------------------------ 

6. Que, caso a proposta seja aprovada, seja encaminhada para o 

Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o ato 

através da assinatura do competente contrato, devendo-se notificar 

previamente também o adjudicatário no sentido de apresentar um reforço 

de caução, destinada a garantir a celebração do contrato. ----------- 

7. Que o prazo para a execução dos trabalhos seja fixado em 15 dias. 

8. Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, seja dada 

ordem de execução dos trabalhos ao adjudicatário, por escrito, 

facultando-lhe as peças necessárias. -------------------------------- 

9. A presente proposta encontra-se devidamente cabimentada com o n.º  

10. Tendo em consideração que o valor acumulado das modificações 

objetivas do contrato propostas ascende a 15,13% do valor do contrato, 

deverá, no prazo de cinco dias após a sua concretização, ser feita a 

publicitação do respetivo contrato no Portal dos Contratos Públicos, 

tal como dispõe o n.º 1 do artigo 315º do CCP. ---------------------- 

Em anexo: mapa de quantidades e orçamento --------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves 1 de julho de 2021 ------------------------------------------- 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

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

MINUTA DO 2.º ADICIONAL AO CONTRATO N.º 21/2019 - PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA “REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA 

INSTALAÇÃO DE CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13)” – TRABALHOS COMPLEMENTARES 

DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES - ---------------------------------   

A 23 de agosto de 2019, foi celebrado um contrato para execução da 

empreitada, “Reabilitação do Edifício do Cineteatro de Chaves para 

instalação de Centro Multiusos (PARU 2.13)”, pelo valor de € 

1.657.920,99 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos 
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e vinte euros e noventa e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, registado nos serviços municipais – Unidade de 

Contratos e Expropriações -, sob o n.º 21/2019, com a empresa “J. da 

Silva Faria, Lda.”, pessoa coletiva n.º 501 600 051, o qual foi 

submetido a Tribunal de Contas, onde lhe foi atribuído o número de 

processo 2907/2019, tendo obtido “declaração de conformidade”, em 26 

de novembro de 2019. ------------------------------------------------ 

Posteriormente, a 22 de abril de 2021, foi celebrado um contrato 

adicional da referida empreitada, relativo à execução de trabalhos 

complementares, pelo valor de € 236.221,10 (duzentos e trinta e seis 

mil, duzentos e vinte e um euros e dez cêntimos), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, nos termos do aprovado em reunião do executivo 

municipal, do dia 18 de março de 2021, na sequência da 

Informação/Proposta n.º 121/2021, da Divisão de Obras Públicas, datada 

do dia 12 de março de 2021, que se encontra registado nos mesmos 

serviços municipais, sob o n.º 19/E/2021. --------------------------- 

TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES ---------- 

• No âmbito do projeto de reabilitação do edifício do antigo 

cineteatro está prevista a demolição geral de elementos de arquitetura 

e estruturas, devido ao seu avançado estado de degradação. ---------- 

• Já em fase de obra, na sequência da demolição da cobertura do 

edifício, constatou-se que a mesma é constituída por placas de 

fibrocimento. ------------------------------------------------------ 

• As operações de desmontagem e remoção de materiais contendo 

amianto requerem, obrigatoriamente, especial cuidado, já que o risco 

dos resíduos resultantes é elevado no que se refere aos efeitos 

adversos que estes têm para a saúde humana. Com efeito, o amianto, 

devido à libertação de fibras para o ar ambiente, representa um perigo 

para a saúde. ------------------------------------------------------- 

• Por sua vez, tais operações carecem de autorização prévia do ACT 

– Autoridade para as Condições do Trabalho, sendo que a empresa que 

efetuar o trabalho deverá dar cumprimento a todas as normas relativas 

à proteção sanitária dos trabalhadores contra os riscos de exposição 

ao amianto durante o trabalho, devendo assegurar a vigilância adequada 

da saúde dos trabalhadores, em função da avaliação de risco da 

exposição profissional, disponibilizando os equipamentos de proteção 

individual adequados e assegurando a formação e informação específica 

relativamente às operações de remoção, incluindo o acondicionamento, 

dos resíduos de construção e demolição de amianto que sejam gerados, 

bem como o seu transporte e gestão. --------------------------------- 

• Pelo exposto, estamos perante uma omissão do projeto, cujo 

encargo, nos termos da proposta apresentada pela entidade adjudicante, 

ascende, ao montante de € 14.591, 24 (catorze mil, quinhentos e noventa 

e um euros e vinte e quatro cêntimos), IVA não incluído, que representa 

0,88% do valor do contratual. --------------------------------------- 

• Neste pressuposto, o somatório dos trabalhos complementares 

apurados até à data representa 15,13% do valor da adjudicação, 

resultando 14,25% dos trabalhos complementares objeto do 1.º contrato 

adicional e 0,88% do presente contrato, sendo que 2,25% são referentes 

a trabalhos complementares de suprimento de erros e omissões, 

encontrando-se salvaguardado o respeito pelo limite de 10% para 

trabalhos não previstos. -------------------------------------------- 

Pelo, anteriormente exposto, torna-se necessário promover uma 

modificação objetiva ao retro mencionado contrato, através da 

formalização de um novo contrato adicional. ------------------------- 

Assim, ------------------------------------------------------------- 
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No dia …… de …………… de 202…, celebram o 2.º adicional ao contrato 

relativo à execução da empreitada designada “Reabilitação do Edifício 

do Cineteatro de Chaves para instalação de Centro Multiusos (PARU 

2.13)” – Trabalhos complementares de suprimento de erros e omissões, 

nos termos do aprovado em reunião do executivo municipal, do dia 

………………., na sequência da Informação/Proposta n.º ………………., da Divisão 

de Obras Públicas, datada do dia …………………. --------------------------- 

Como Primeiro Contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, 

representado pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, casado, 

natural da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, com poderes conferidos pela retro citada deliberação 

camarária, --------------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, a J. DA SILVA FARIA, LDA., com sede 

………………………, Pessoa Coletiva n.º ………………, com o mesmo número de matrícula 

na Conservatória do Registo Comercial de ……………, titular do Alvará de 

Construção n.º …………., com o capital social de …………….. euros, legalmente 

representada por ……………………….., natural da freguesia …………….., e concelho 

de ……………….., residente ……………………………, titular do cartão de cidadão n.º 

……………………., válido até ………………., emitido pelas entidades competentes da 

Republica 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 

de suprimento de erros e omissões referentes à empreitada 

“Reabilitação do Edifício do Cineteatro de Chaves para instalação de 

Centro Multiusos (PARU 2.13)”, pelo valor de € 14.591,24 (catorze mil, 

quinhentos e noventa e um euros e vinte e quatro cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal. ------------------------------------------------ 

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

(Prazo de execução) ------------------------------------------------- 

O prazo de execução dos trabalhos complementares é de 15 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 € 729,56 (setecentos e vinte e nove euros e cinquenta e seis 

cêntimos), correspondente a 5% do valor dos trabalhos complementares, 

objeto do presente contrato. ---------------------------------------- 

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

(Foro competente) --------------------------------------------------- 
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Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------ 

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

(Legislação aplicável) ---------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações, e na restante 

legislação aplicável. ----------------------------------------------- 

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

(Disposições finais) ------------------------------------------------ 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato adicional, 

serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor 

para o processamento das despesas públicas. ------------------------- 

2. A execução do presente contrato adicional foi autorizada por 

deliberação camarária do passado dia ……………………………. ------------------- 

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 23 de 

agosto de 2019, registado nos serviços municipais – UCE, sob o n.º 

21/2019, com as alterações introduzidas pelo 1.º adicional, registado 

nos serviços municipais – UCE, sob o n.º 19/E/2021. ----------------- 

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

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

Contrato n.º ……/E/202…. --------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.07.02. – 

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 

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. “OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO 

DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES- LOTE 2 E 4” - TRABALHOS A 

MENOS -------------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 326/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, 2.ª Série, n.º 68 de 6 de abril de 2020, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “OBRAS 

COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE 

URBANA SUSTENTAVEL DE CHAVES” - LOTES 2 E 4. ------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 25 de maio de 2020, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “BCITY – MANUTENÇÃO ESPAÇOS URBANOS, LDA.”, a execução da 

referida empreitada. ------------------------------------------------ 
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3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 28 de 

outubro de 2020. ---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado no valor total de 99 713,40 € 

(noventa e nove mil setecentos e treze euros e quarenta cêntimos), 

correspondendo 56.439,90€ (cinquenta e seis mil quatrocentos e trinta 

e nove euros e noventa cêntimos) ao Lote 2 e 43.273,50€ (quarenta e 

três mil duzentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos) ao Lote 

4 (valores sem IVA), importando destacar: --------------------------- 

• Prazo de execução da obra, Lote 2: 60 dias e Lote 4: 60 dias ---- 

• Data da consignação, Lote2: 26 fevereiro de 2021 ---------------- 

• Data da comunicação da aprovação do PSS, Lote 2, foi no dia 12 

abril 2021 ---------------------------------------------------------- 

5. Para cumprimento das obrigações foi efetuada a retenção de 10% do 

valor de cada auto de medição, de acordo com o disposto no nº 2 do 

artigo 88º do CCP. -------------------------------------------------- 

6. A empreitada consiste no melhoramento da sinalização pedonal, com 

a introdução de sinalização luminosa nas passadeiras, na colocação de 

balizadores, papeleiras e caldeiras para as arvores, permitindo 

melhores acessibilidades em várias vias urbanas requalificadas ou em 

fase de requalificação, conferindo-lhes melhores condições de 

segurança, conforto e mobilidade para os utilizadores. -------------- 

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

1. Encontrando-se finalizados os trabalhos que constituem as 

prestações do contrato da presente empreitada, relativa ao LOTE 2, foi 

efetuada a medição final, no dia 24 de junho de 2021, concluindo-se 

que resultam trabalhos a menos, no valor de 18.707,50€ (dezoito mil 

setecentos e sete euros e cinquenta cêntimos), Iva não incluído, de 

acordo com mapa a seguir exposto. ----------------------------------- 

2. Os trabalhos a menos, no LOTE 2, correspondem a quantidades de 

trabalhos que não houve necessidade de se efetuarem e respeitam ao 

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

i) Ao sistema de sinalização luminosa nas passadeiras, visto tais 

trabalhos estarem previstos e terem sido executados no âmbito da 

empreitada “LOTE 6 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PORTAS DO ANJO, ALFERES 

JOÃO BATISTA, CRUZEIRO, VISCONDESSA DO ROSÁRIO E FONTE DO LEITE (PAMUS 

1.1 E 3.1)”; -------------------------------------------------------- 

ii) Ao fornecimento e execução de grelhas de proteção à arborização, 

nas zonas de estacionamento, cuja medição no projeto foi considerada 

por excesso. -------------------------------------------------------- 

TRABALHOS NÃO EXECUTADOS -------------------------------------------- 

ART. DESCRIÇÃO Qtd. Un 
Preço 

Unitário 
Total 

1 LOTE 2-REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS PORTAS DO ANJO, RUA 

ALFERES JOÃO BATISTA, RUA DO CRUZEIRO, RUA VISCONDESSA DO 

ROSÁRIO, RUA DA FONTE DO LEITE 

    

    

1.5 Fornecimento e execução de grelhas de proteção à 

arborização, incluindo o preenchimento das caldeiras das 

árvores existentes e/ou propostas nas zonas de 

estacionamento, constituídas por: gradil barra x barra, 

em aço galvanizado cor cinza antracite (com a dimensão da 

caldeira definida em projeto), malha quadrada de 50x50mm, 

altura50mm e barra com 2mm de espessura, incluindo base 

para assentamento em massame de betão com cantoneira 

metálica de abas iguais (50x50mm) com 2mm de espessura, 

tela anti infestantes do tipo "Jardins & Afins- Plantex 

du Pont - 125gr" ou equivalente, revestimento superficial 

com uma camada de 10cm de areão com 1,5mm de diâmetro 

máximo, e  todo o movimento de terras, materiais, 

trabalhos e meios necessários à sua correta execução, de  

acordo com desenhos do projeto. 

11,00 UN 320,00 3520,00 
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1.6 Fornecimento e execução de sistema de sinalização do tipo 

"Soltráfego - Passadeira Safety Cross", sistema Wireless, 

junto às escola, composto por 1 sinal H7 com 2 módulos 

LED amarelos, com 200mm homologados de acordo com a norma 

EN12352 da classe L8H com redução automática de 

intensidade luminosa, 2 marcadores LED de pavimento 

cablados, abertura e execução de chumbadouros para o sinal 

e todos os trabalhos e materiais necessários. 

9,00 UN 1687,50 15187,50 

  
  TOTAL 18.707,50 € 

iii) Os trabalhos a menos representarem 18,76% do valor total da 

adjudicação, não tendo a entidade executante direito a indemnização, 

de acordo com o previsto no artigo 381º do CCP. --------------------- 

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

1. Face ao exposto, propõe-se ao Sr. Presidente da Camara, a aprovação 

dos respetivos trabalhos a menos, no valor de 18.707,50€; -----------

2. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, informar a 

empresa adjudicatária, devendo de seguida, ser encaminhada cópia da 

presente informação à Divisão de Gestão Financeira. ----------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Publicas, 24 de junho de 2021 ---------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.07.02. – 

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 

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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. OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO DE 

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES- LOTES 2 E 4– AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº3- RETIFICAÇÃO DE QUANTIDADES FATURADAS POR EXCESSO --------------- 

Foi presente a informação nº 342/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da Republica, 2.ª Série, n.º 68 de 6 de abril de 2020, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “OBRAS 

COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUIDAS NO PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE 

URBANA SUSTENTAVEL DE CHAVES – LOTES 2 E 4”. ------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 25 de maio de 2020, o Município de Chaves adjudicou 

à firma “BCITY – MANUTENÇÃO ESPAÇOS URBANOS, LDA.”, a execução da 

referida empreitada. ------------------------------------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, em 28 de 

outubro de 2020. ---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, encontra-se fixado no valor total de 99 713,40 € 

(noventa e nove mil setecentos e treze euros e quarenta cêntimos), 

correspondendo 56.439,90€ (cinquenta e seis mil quatrocentos e trinta 

e nove euros e noventa cêntimos) ao Lote 2 e 43.273,50€ (quarenta e 

três mil duzentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos) ao Lote 



                                                                F. 105 

                                                                  _____________________ 

 
4, valores que não incluem I.V.A. à taxa legal em vigor, importando 

destacar: ---------------------------------------------------------- 

• Prazo de execução da obra, Lote 2: 60 dias e Lote 4: 60 dias ---- 

• Data da consignação, Lote 2: 26 fevereiro de 2021 --------------- 

• Data da comunicação da aprovação do PSS, Lote 2, foi no dia 12 

abril 2021 ---------------------------------------------------------- 

5. A empreitada consiste no melhoramento da sinalização pedonal, com 

a introdução de sinalização luminosa nas passadeiras, na colocação de 

balizadores, papeleiras e caldeiras para as arvores, permitindo 

melhores acessibilidades em várias vias urbanas requalificadas ou em 

fase de requalificação, conferindo-lhes melhores condições de 

segurança, conforto e mobilidade para os utilizadores. -------------- 

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

1. Encontrando-se finalizados os trabalhos que constituem as 

prestações do contrato da presente empreitada, relativa ao LOTE 2, foi 

efetuada a medição final, no dia 24 de junho de 2021, concluindo-se 

que foram faturadas, por excesso, oito grelhas de proteção à 

arborização no auto de medição nº2, datado de 11/06/2021. ----------- 

2. As arvores indicadas no projeto de execução, onde deveriam ser 

colocadas as grelhas, não foram plantadas, devido à colisão das mesmas, 

com as infraestruturas enterradas existentes e a alterações ao projeto 

solicitadas pelo dono de obra. -------------------------------------- 

3.  Neste sentido, tendo-se procedido à retificação das quantidades 

de trabalho executadas, de acordo com o previsto no nº3 do artigo 391º 

do CCP, foi elaborado o auto de medição nº3, com o valor de -2.560,00€ 

(menos dois mil quinhentos e sessenta euros), datado de 24/06/2021. - 

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

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, propõe-se que a presente proposta seja 

agendada para a reunião do Executivo Municipal, com vista à aprovação 

do auto de medição nº3. --------------------------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Publicas, 24 de junho 2021 ------------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------- 

Anexos: Auto de medição nº3 ----------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.07.02. – 

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 

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA RUA GENERAL LUÍS PIMENTEL PINTO – 

CONCURSO PÚBLICO ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 346/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

Para conhecimento e respetiva aprovação, apresenta-se em anexo o 

projeto e processo de procedimento para a execução da obra, 

“Requalificação Parcial da Rua General Luís Pimentel Pinto”, elaborado 

pela Divisão de Projetos e Mobilidade. ------------------------------ 
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Este projeto propõe a execução dos trabalhos de requalificação parcial 

da Rua General Luís Pimentel Pinto, incluindo a pequena praceta junto 

ao campo de treinos do Grupo Desportiva de Chaves. ------------------ 

O projeto incorpora ainda os trabalhos necessários à substituição 

integral das infraestruturas hidráulicas existentes, ---------------- 

PROPOSTA / DECISÃO: ------------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se: --------------------------------- 

1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos; --------------------------------------- 

2. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “Requalificação Parcial 

da Rua General Luís Pimentel Pinto”; -------------------------------- 

3. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

335.444,33€, (Trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta 

e quatro euros e trinta e três cêntimos), acrescido do respetivo valor 

do IVA. ------------------------------------------------------------- 

A fixação do preço base do concurso foi elaborada pelos técnicos da 

Divisão de Projetos e Mobilidade, que faz parte integrante e que 

anexamos; ----------------------------------------------------------

4. Que, de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Código 

dos Contratos Públicos, seja adotado como procedimento prévio à 

contratação, o Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal 

Oficial da União Europeia; ------------------------------------------ 

5. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 90 dias; --------- 

6. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: - 

a) Projeto de execução com base na informação técnica nº 164/DPM/2021; 

b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 

371/2017 de 14/12; -------------------------------------------------- 

c) Programa de Procedimento; --------------------------------------- 

d) Caderno de Encargos; -------------------------------------------- 

e) Plano de Segurança e Saúde; ------------------------------------- 

f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

7. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

Presidente: Fernanda Serra ------------------------------------------ 

1º Vogal efetivo: Amélia Rodrigues ---------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Madalena Branco ----------------------------------- 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Gilberto Fernandes ------------------------------- 

2º Vogal suplente: Vítor Pereira ------------------------------------ 

8. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P. ----------- 

9. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------ 

Dado tratar-se de uma obra simples, sem complexidade relevante, onde 

não são aplicados métodos ou técnicas inovadoras, é dispensável a 

revisão de projeto, de acordo com o n.º 2 do artigo 43º do CCP, 

entende-se também que determinados elementos de solução da obra a 

realizar exarados no n.º 5 do artigo 43.º do referido diploma, são 

dispensáveis, designadamente: --------------------------------------- 

- Levantamentos E análises de campo – Para a execução dos trabalhos 

previstos, foram analisados os levantamentos existentes e efetuada 

análise de campo; --------------------------------------------------- 
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- Estudo geológico – geotécnico – Foi considerada a informação 

geológica – geotécnica existente, da área de intervenção considerada 

no projeto; --------------------------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro; --------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Não 

aplicável dada a natureza da obra; ---------------------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo. ----------------------------------- 

10. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

335.444,33 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo 3.3.1. 0102/07030301 2021 I 15, tendo sido concedida 

à obra a proposta de cabimento n.º 1453/2021. ----------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 01 de julho de 2021 ---------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------- 

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

- Projeto de Execução; ---------------------------------------------- 

- Declarações do Júri do Concurso; ---------------------------------- 

- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público; ---------------------------- 

- Programa de Procedimento; ----------------------------------------- 

- Caderno de Encargos; ---------------------------------------------- 

- Plano de Segurança e Saúde; --------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

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

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.6. AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE VILA VERDE DA RAIA - RELATÓRIO 

FINAL - ADJUDICAÇÃO ------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 338/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, 2.ª Série, nº 104, de 28 de maio de 2021 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Ampliação da Rede de Saneamento de Vila Verde da Raia”. ------------ 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 
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Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “VIPECA OBRAS Y SERVICIOS S.L.”, pelo valor 

132.642,20 € (Cento e trinta e dois mil seiscentos e quarenta e dois 

Euros e vinte cêntimos), IVA não incluído. -------------------------- 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e 

esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestão 

quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo 

relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

camarário que delibere no sentido de: ------------------------------- 

1.    Aprovação do relatório final da empreitada “Ampliação da Rede 

de Saneamento de Vila Verde da Raia”; ------------------------------- 

2.   A adjudicação da empreitada à empresa “VIPECA OBRAS Y SERVICIOS 

S.L.” pelo valor 132.642,20 € (Cento e trinta e dois mil seiscentos e 

quarenta e dois Euros e vinte cêntimos), IVA não incluído, com um 

prazo de execução de 90 dias, remetendo-se o mesmo relatório final à 

entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

3. De salientar que o valor total da proposta (132.642,20 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo, 2.4.3. 0102/07030302 / 0101 

2002 I 61; ---------------------------------------------------------- 

4. Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação de Cláudia Moura, como gestor do contrato, com a função 

de acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o 

relatório de avaliação no final de obra; ----------------------------

5.  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; --------------------------------------- 

6. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, se remeta o procedimento ao Unidade Flexível de 3.º 

Grau de Contratos e Expropriações, com vista à celebração do respetivo 

contrato com o adjudicatário. --------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 28 de junho de 2021. --------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

Aos 28 dias do mês de junho 2021, na Divisão de obras Públicas, reuniu 

o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído pelos 

seguintes membros: -------------------------------------------------- 

- Presidente – Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica 

Superior da Divisão de Obras Públicas ------------------------------- 

- 1.º Vogal – Maria Madalena de Sousa Durão Branco, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas; --------------------------------------- 

- 2.º Vogal – Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão 

de Obras Públicas; -------------------------------------------------- 

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento. --------------------------------- 
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No passado dia 21 de junho procedeu-se á notificação do projecto de 

decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias para 

se pronunciarem sobre o mesmo --------------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão. ---------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ---------------- 

Tornar definitiva, para efeitos de adjudicação, a intenção exposta no 

relatório preliminar – adjudicação da empreitada “Ampliação da Rede 

de Saneamento de Vila Verde da Raia” pelo valor de 132.642,20 € (Cento 

e trinta e dois mil seiscentos e quarenta e dois Euros e vinte 

cêntimos), IVA não incluído, à empresa “VIPECA OBRAS Y SERVICIOS S.L.”, 

com um prazo de execução de 90 dias, remetendo-se o mesmo – relatório 

final – à entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri ---------------------------------- 

O Júri -------------------------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra ----------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

Maria Madalena de Sousa Durão Branco -------------------------------- 

Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues --------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA - “AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO 

DE VILA VERDE DA RAIA” ---------------------------------------------- 

No dia ……. de …………….. de 20….., nesta cidade de Chaves, no Edifício 

dos Paços do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo 

preço contratual de € 132.642,20 (cento e trinta e dois mil, seiscentos 

e quarenta e dois euros e vinte cêntimos), acrescidos de IVA à taxa 

legal em vigor, nos termos do disposto no Código dos Contratos 

Públicos: ---------------------------------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, VIPECA OBRAS Y SERVICIOS S.L., com sede 

…………………………….., Pessoa Coletiva n.º ………………………., com o mesmo número de 

matricula na Conservatória do Registo Comercial de ………………, titular do 

Alvará de Construção ………………….., com o capital social de ……………… euros, 

legalmente representada por …………………………………, titular do Cartão do 

Cidadão n.º ………………………………., emitido pelas entidades competentes da 

República Portuguesa, residente ………………………….., na qualidade de 

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

arquivado em anexo ao presente contrato. ---------------------------- 

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

(Objeto e preço contratual) ----------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a empreitada de “Ampliação da 

Rede de Saneamento de Vila Verde da Raia”, pelo preço de € 132.642,20 

(cento e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta euros e vinte 

cêntimos), que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. -------------- 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante ……………………………….., do passado dia ……………, 

em conformidade com o Projeto de Execução, Caderno de Encargos, Plano 
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de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição desta empreitada, devidamente aprovados, também 

por …………………………….., em ……………., nos termos da proposta apresentada pelo 

segundo contratante, bem como da lista de preços unitários a ela anexa, 

documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e que ficam 

arquivados junto do presente contrato. ------------------------------ 

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

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------- 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data do auto de consignação dos trabalhos, 

que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a contar da 

data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo 

contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída 

dentro do citado prazo. --------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo 

362.º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para ……………………………………………... --------- 

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

(Prazo de Garantia da Obra) ----------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais e instalações técnicas; ----------------------------- 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. -------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ----- 

3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos 

de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. --------------------------------------------------------- 

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

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

1. Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula ….. do Caderno de Encargos 

da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula …….. 

do mesmo Caderno. --------------------------------------------------- 

2. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de ……(……..) dias após a 
apresentação da respetiva fatura. ----------------------------------- 

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

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------- 

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------- 

2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo …………………………., 
publicada no despacho n.º 22637/2004 (2.ª série), de 5 de novembro. 
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3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da 
revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

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

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------- 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte classificação 

Económica: ……………….., Cabimento n.º ……….., de ……………. ----------------- 

2. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 
n.º ………., de ………….., em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 

9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

e artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho. 

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

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88.º do Código dos 

Contratos Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do 

segundo contratante, havendo no entanto lugar à retenção de 10% do 

valor dos pagamentos a efetuar. ------------------------------------- 

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

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

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado como gestor do contrato, …………………………, mediante 

………………………………….., do passado dia ……………………………., com a função de 

acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o 

relatório de avaliação, no final da obra. --------------------------- 

Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------- 

(Foro Competente) --------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------ 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------- 

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 

Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo 

segundo contratante. ------------------------------------------------ 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos, 
seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo contratante, 

e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos do disposto 

n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------- 

(Legislação aplicável) ---------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

(Disposições finais) ------------------------------------------------ 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. -------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por …………………………………………….., do passado dia …………….. ------ 
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3. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 
foi adjudicado por …………………………….., do passado dia …………………….., tendo, 

nessa data, sido aprovada a minuta do respetivo contrato. ----------- 

4. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 
contrato. ---------------------------------------------------------- 

5. Foram apresentados pelo segundo contratante: …………………………………………. --- 
O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

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

Contrato n.º ……../20…….. -------------------------------------------- 

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

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

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.7. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 7)” 

E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. ---              

Foi presente a informação nº 343/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1 - A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República – 2ª Série, nº 40, de 26 de fevereiro de 2021, concurso 

público, para a execução da empreitada “Requalificação Parcial da Av. 

Heróis de Chaves (PAMUS 2.3 / Lote 7)”; ----------------------------- 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 15 de abril de 2021, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Anteros – Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras 

Públicas, S.A.”; ---------------------------------------------------- 

3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras públicas, no dia 09 de junho de 

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

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária é de 399.100,00 € (Trezentos e noventa e nove mil 

e cem euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, com 

o prazo de execução da obra de 180 dias; ---------------------------- 

5 – O adjudicatário apresentou no dia 22 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, pela Sr. ª Eng.ª 

Madalena Branco, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de 

ser aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser 

atualizado, sempre que no decurso da empreitada se verifique que as 

condições iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou 

identificados novos riscos. ----------------------------------------- 
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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 a Técnica Superior, Eng.ª 

Madalena Branco; ---------------------------------------------------- 

3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação; ---------------------------------------- 

4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho). ------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 30 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 

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.8. AQUAE SALUTEM – COMPLEXO HIDRODINÂMICO E ÁREA DE APOIO - CONCURSO 

PÚBLICO ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 348/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

Considerando que por deliberação camarária do dia 13 de maio de 2021, 

foi aprovado o processo de procedimento para a execução da obra “Aquae 

Salutem – Complexo Hidrodinâmico e Área de Apoio”, com o intuito de 

se dar início ao procedimento tendente à sua adjudicação; ----------- 

Considerando que após análise das propostas apresentadas no 

procedimento por Concurso Público, através da plataforma eletrónica, 

o mesmo ficou deserto por inexistência de propostas válidas; -------- 

Considerando que se mantém a necessidade de execução da referida obra 

e dado o histórico da mesma, o projetista atualizou o valor base da 

empreitada, face aos preços praticados atualmente; ------------------ 

O presente projeto consiste na criação de uma nova valência no 

Balneário Termal configurando um Complexo Hidrodinâmico exterior, o 

qual será constituído por um conjunto de tanques de hidroterapia, 

comunicantes entre si e que irão formar ambientes distintos de 

utilização de água aquecida em espaço exterior, mais concretamente no 

espaço do logradouro, nascente do edifício do balneário, recorrendo 

para o efeito ao importante recurso geotérmico existente no concelho. 

Será também criada uma área de apoio, no interior do edifício 

existente, contendo uma receção integrada num novo espaço comercial 

dedicado, permitindo alcançar diretamente o complexo dinâmico. ------ 

A presente obra será financiada no âmbito do Programa de Valorização 

Económica de Recursos Endógenos (PROVERE), Provere_Norte-06-3928-

FERDER-000193_AQUAE SALUTEM. ---------------------------------------- 

PROPOSTA / DECISÃO: ------------------------------------------------- 

Assim e face ao descrito propõe-se: --------------------------------- 
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1. Que a obra pública em causa seja executada por empreitada, dado a 

especificidade dos trabalhos; --------------------------------------- 

2. A não adjudicação do Procedimento nº 36/DOP/2021; --------------- 

3. Seja autorizado pelo executivo, a abertura de um procedimento por 

Concurso Público, para a adjudicação da obra “Aquae Salutem – Complexo 

Hidrodinâmico e Área de Apoio”, dado que, no procedimento anterior, 

Concurso Público nº 36/DOP/2021, todas as propostas apresentadas, 

foram excluídas; ---------------------------------------------------- 

4. Que o valor base para a presente empreitada seja fixado em 

1.655.075,35 Euros (Um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, 

setenta e cinco euros e trinta e cinco cêntimos), acrescido do 

respetivo valor do IVA. --------------------------------------------- 

A fundamentação do preço base do concurso, foi elaborada pelo 

projetista – Jorge Amado da Palma Martins, que faz parte integrante e 

que anexamos; ------------------------------------------------------- 

5. Que de acordo com o definido na alínea b) do artigo 19º do Código 

dos Contratos Públicos, seja adotado como procedimento prévio à 

contratação o Concurso Público, sem publicação no JOUE – Jornal Oficial 

da União Europeia; -------------------------------------------------- 

6. Que o prazo máximo de execução da obra seja de 365 dias; -------- 

7. Para a realização da presente empreitada, foram solicitados os 

seguintes pareceres prévios: ---------------------------------------- 

- Parecer Favorável da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil (ANEPC); ------------------------------------------------------ 

- Parecer Favorável da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC); - 

- Parecer Favorável da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG); -- 

- Parecer Favorável da Unidade de Saúde Pública do ACES do Alto Tâmega 

e Barroso; ---------------------------------------------------------- 

8. De acordo com o definido na alínea b) do n.º 1 do artigo n.º 46.º- 

A do Código dos Contratos Públicos, decidiu-se não prever a adjudicação 

por Lotes, por se tratar de uma obra que se desenvolve num espaço 

único e com interligação entre as várias especialidades, não sendo 

tecnicamente aconselhável a sua divisão; ---------------------------- 

9. A aprovação das peças do procedimento em anexo, respetivamente: - 

a) Projeto de Execução; -------------------------------------------- 

b) Anúncio conforme modelo estipulado no Anexo I, da Portaria n.º 

371/2017 de 14/12; -------------------------------------------------- 

c) Programa de Procedimento; --------------------------------------- 

d) Caderno de Encargos; -------------------------------------------- 

e) Plano de Segurança e Saúde; ------------------------------------- 

f) Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

10. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º do Código 

dos Contratos Públicos, o júri responsável pela condução dos 

procedimentos, para a formação dos contratos, seja constituído pelos 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

Presidente: Madalena Branco ----------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Fernanda Serra ------------------------------------ 

2º Vogal efetivo: Amélia Rodrigues ---------------------------------- 

Suplentes: --------------------------------------------------------- 

1º Vogal suplente: Gilberto Fernandes ------------------------------- 

2º Vogal suplente: Vítor Pereira ------------------------------------ 

11. Que de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 109.º do Código 

dos Contratos públicos, sejam delegadas ao júri todas as competências, 

com exceção no disposto no n.º 2 do artigo 69.º do C.C.P; ----------- 

12. Encontrando-se em vigor da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, foi 

na elaboração do presente projeto, tida em consideração a sua aplicação 

conjuntamente com o artigo 43º da CCP. ------------------------------ 
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Dado tratar-se de uma obra classificada na categoria superior a III, 

foi efetuada a revisão do projeto, pela Comissão Municipal de Revisão 

de Projetos, cujo Relatório elaborado a 06 de abril de 2021 se anexa, 

entende-se também que determinados elementos de solução da obra a 

realizar exarados no n.º 5 do artigo 43.º do referido diploma, são 

dispensáveis, designadamente: --------------------------------------- 

- Levantamentos e análises de campo – O projeto encontra-se dotado dos 

elementos necessários; ---------------------------------------------- 

- Estudo geológico – geotécnico – O projeto encontra-se dotado de 

estudo geológico-geotécnico; ---------------------------------------- 

- Estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental, nos 

termos da legislação aplicável – A obra a levar a efeito não se 

encontra sujeita a avaliação de impacto ambiental por não se enquadrar 

nos projetos abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 3 e n.º 4 do 

artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, bem como 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro; --------- 

- Estudos de impacte social, económico ou cultural neste se incluindo 

a identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e dos direitos a adquirir e dos ónus e servidões a impor – Não 

aplicável, dada a natureza da obra; --------------------------------- 

- Resultado dos ensaios laboratoriais ou outros – Tendo em consideração 

as características da obra a realizar, não foram realizados ensaios 

laboratoriais ou outros; -------------------------------------------- 

- Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, 

nos termos da legislação aplicável - O PPGRCD faz parte das peças do 

procedimento, em fascículo anexo. ----------------------------------- 

13. O valor base do orçamento dos trabalhos em causa, está estimado em 

1.655.075,35 euros, IVA não incluído, tendo enquadramento nas despesas 

emergentes da contratação nos instrumentos de Gestão Financeira em 

vigor no objetivo, 1.1.2. 0102/07010301 2020 I 10. ------------------ 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 01 de julho de 2021 ---------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Amélia Rodrigues) -------------------------------------------------- 

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

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

- Projeto de execução; ---------------------------------------------- 

- Justificação do Preço Base; --------------------------------------- 

- Modelo de Anúncio de Concurso Público; ---------------------------- 

- Programa de Procedimento; ----------------------------------------- 

- Caderno de Encargos; ---------------------------------------------- 

- Plano de Segurança e Saúde; --------------------------------------- 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

- Cópia dos Pareceres Externos; ------------------------------------- 

- Cópia do Relatório da Comissão Municipal de Revisão de Projetos. -- 

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

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.9. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 
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DOS MONTES (PAICD 3.3) – TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES 

– INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS – PAICD 3.3 ----------------------------- 

Foi presente a informação nº 351/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu procedimento, por concurso público, 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Beneficiação do 

Edificado do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.2) e 

Reabilitação do Espaço Público do Bairro Social de Casas dos Montes 

(PAICD 3.3) --------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação camarária, do dia 2 de setembro de 

2019, foi adjudicada à empresa “ASG – Construções e Granitos, Lda ”, 

a execução da referida empreitada. ---------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 30 de 

setembro de 2019. --------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 2.248.134,98€ (Dois Milhões, 

Duzentos e trinta e quatro mil, cento e trinta e quatro euros e noventa 

e oito cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 420 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 4 de maio de 2020. ------------------- 

6. A comunicação da aprovação do PSS foi feita no dia 14 de maio de 

2020. -------------------------------------------------------------- 

7. A obra foi objeto de um contrato adicional no valor de 17.100,00€, 

relativo aos trabalhos de instalação da rede de gás. Este valor 

representa 0,76% do valor do contrato. ------------------------------ 

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

1. O projeto consiste na reabilitação integral dos apartamentos que 

constituem o conjunto habitacional do bairro de Casas dos Montes, 

visando. sobretudo, a melhoria do isolamento térmico das referidas 

habitações. Contempla ainda os trabalhos de arranjos exteriores. ---- 

2. O principal objetivo da intervenção no espaço público é a correção 

das barreiras arquitetónicas que garantam a acessibilidade a pessoas 

com mobilidade reduzida e/ou condicionada. -------------------------- 

3. O projeto prevê a restruturação das entradas de todos os acessos 

aos edifícios, criando, assim, novos percursos de acesso em rampa, sem 

descontinuidades arquitetónicas entre os arruamentos e a entrada dos 

edifícios. ---------------------------------------------------------

4. Entre os blocos 4 e 5, encontra-se um pequeno espaço ajardinado, 

sobrelevado, propondo-se para aqui a criação de um espaço com funções 

de estadia. Os trabalhos a executar são a pavimentação parcial do 

espaço e a colocação de mesas que servirão para convívio entre 

moradores. Terá ainda uma churrasqueira/grelhador delimitada com 

postes de madeira para sua ocultação e melhor integração no contexto 

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

5. Neste espaço, prevê-se também a instalação de uma rede de 

iluminação pública, subterrânea, constituída por 3 colunas e 

respetivas luminárias. ---------------------------------------------- 

6. Este trabalho encontra-se previsto quer nas peças escritas, quer 

nas peças desenhadas do projeto, no entanto devido a erro material, 

as respetivas medições não foram integradas no mapa de quantidades 

patenteado a concurso. ---------------------------------------------- 

7. Trata-se assim de uma omissão, que coloca em causa a boa execução 

do projeto. --------------------------------------------------------- 
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8. O valor destes trabalhos ascende a 4.287,75€, conforme mapa de 

orçamento em anexo. ------------------------------------------------- 

9. Este representa 0,19% do valor do contrato. --------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

1. Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões 

de facto acima enunciadas, propõe-se a seguinte linha de atuação: --- 

2. Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de executivo Municipal, com vista à obtenção das competentes 

aprovações; -------------------------------------------------------- 

3. A aprovação dos trabalhos complementares apresentados, 

considerando que os mesmos estão de acordo com o n. º2 do artigo 370º 

do CCP. Os referidos trabalhos ascendem ao montante de 4.287,75€ 

(Quatro mil, duzentos e oitenta e sete Euros e setenta e cinco 

cêntimos) IIVA não incluído, representando 0,19% do valor global da 

obra. O valor acumulado destes trabalhos com o de anteriores trabalhos 

complementares representa 0,95% do valor do contrato, não excedendo 

os limites definidos no citado artigo. ------------------------------ 

4.  A aprovação dos preços não previstos no contrato, considerando 

que os mesmos, resultam de preços unitários correntes e praticados na 

região em obras similares e como tal procedem de custos médios 

unitários, resultantes de anteriores procedimentos, tendo ainda em 

consideração o substancial aumento de preços generalizado que se 

verifica atualmente para prestações do mesmo tipo de trabalhos; ----- 

5. Que, caso a proposta seja aprovada, seja encaminhada para o 

Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o ato 

através da assinatura do competente contrato, devendo-se notificar 

previamente também o adjudicatário no sentido de apresentar um reforço 

de caução, destinada a garantir a celebração do contrato. ----------- 

6. Que o prazo para a execução dos trabalhos seja fixado em 30 dias, 

já que se estima que sejam necessários, em média, dois dias para a 

realização do trabalho, em cada apartamento. ------------------------ 

7. Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, seja dada 

ordem de execução dos trabalhos ao adjudicatário, por escrito, 

facultando-lhe as peças necessárias. -------------------------------- 

8. A presente proposta encontra-se devidamente cabimentada com o n.º 

9. O valor da mesma, dispensa a publicitação prevista no n.º 1 do 

artigo 315º do CCP. ------------------------------------------------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves 1 de julho de 2021 ------------------------------------------- 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

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

MINUTA DO 2.º ADICIONAL AO CONTRATO N.º 68/2019, RELATIVO À EXECUÇÃO 

DA EMPREITADA “BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS 

MONTES (PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL 

DE CASAS DOS MONTES (PAICD 3.3) – TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E 

OMISSÕES – INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS (PAICD 3.3)” - ----------------- 

A 30 de setembro de 2019, foi celebrado um contrato para execução da 

empreitada, “Beneficiação do Edificado do Bairro Social de Casas dos 

Montes (PAICD 3.2) e Reabilitação do Espaço Público do Bairro Social 

de Casas dos Montes (PAICD 3.3)”, pelo valor de € 2.248.134,98 (dois 

milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e quatro euros 

e noventa e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

registado nos serviços municipais – Unidade de Contratos e 

Expropriações -, sob o n.º 24/2019, com a empresa “ASG – Construções 

e Granitos, Lda.”, pessoa coletiva n.º 503 056 820, o qual foi 

submetido a Tribunal de Contas, onde lhe foi atribuído o número de 
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processo 3419/2019, tendo obtido “declaração de conformidade”, em 6 

de abril de 2020. --------------------------------------------------- 

Posteriormente, a 8 de abril de 2021, foi celebrado um contrato 

adicional da referida empreitada, relativo à execução de trabalhos 

complementares de suprimento de erros e omissões, pelo valor de € 

17.100,00 (dezassete mil e cem euros), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor, nos termos do aprovado em reunião do executivo municipal, 

do dia 18 de fevereiro de 2021, na sequência da Informação/Proposta 

n.º 78/2021, da Divisão de Obras Públicas, datada do dia 11 de 

fevereiro de 2021, que se encontra registado nos mesmos serviços 

municipais, sob o n.º 15/E/2021. ------------------------------------ 

TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES ---------- 

• O projeto relativo à referida empreitada consiste na reabilitação 

integral dos apartamentos que constituem o conjunto habitacional do 

Bairro de Casas dos Montes, visando, sobretudo, aperfeiçoar o 

isolamento térmico das referidas habitações, comtemplando ainda os 

trabalhos de arranjos exteriores. ----------------------------------- 

• Atendendo a que o principal objetivo da intervenção no espaço 

público é a correção das barreiras arquitetónicas que garantam a 

acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida e/ou condicionada, 

prevê, o projeto, a restruturação das entradas de todos os acessos aos 

edifícios, criando, assim, novos percursos de acesso em rampa, sem 

descontinuidades arquitetónicas entre os arruamentos e a entrada dos 

edifícios. --------------------------------------------------------- 

• Entre os blocos 4 e 5 existe um pequeno espaço ajardinado, 

sobrelevado, para o qual se propõe a criação de uma área com funções 

de estadia. Os trabalhos a executar são a pavimentação parcial do 

espaço e a colocação de mesas que servirão para convívio entre 

moradores. Terá ainda uma churrasqueira/grelhador delimitada com 

postes de madeira para sua ocultação e melhor integração no contexto 

local. Neste espaço, prevê-se também a instalação de uma rede de 

iluminação pública, subterrânea, constituída por 3 colunas e 

respetivas luminárias. ---------------------------------------------- 

• Este trabalho encontra-se previsto, quer nas peças escritas, quer 

nas peças desenhadas do projeto, no entanto devido a erro material, 

as respetivas medições não foram integradas no mapa de quantidades 

patenteado a concurso, tratando-se assim de uma omissão, que coloca 

em causa a boa execução do projeto. --------------------------------- 

• O valor destes trabalhos ascende ao montante de € 4.287,75 

(quatro mil, duzentos e oitenta e sete euros e setenta e cinco 

cêntimos), IVA não incluído, representando 0,19% do valor global da 

obra. O valor acumulado destes trabalhos com o de anteriores trabalhos 

complementares, representa 0,95% do valor do contrato, não excedendo 

os limites definidos no artigo 370.º do CCP. ------------------------ 

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

No dia  ….. de ………. de 202…., celebram o 2.º adicional ao contrato 

relativo à execução da empreitada designada “Beneficiação do Edificado 

do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.2) e Reabilitação do 

Espaço Público do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.3) – 

Trabalhos de Suprimentos de Erros e Omissões – Infraestruturas 

Elétricas (PAICD 3.3)”,  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, 
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natural da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, com poderes conferidos pela retro citada deliberação 

camarária, --------------------------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, a ASG - CONSTRUÇÕES & GRANITOS, LDA., com 

sede na ……………………. Pessoa Coletiva n.º ………………, com o mesmo número de 

matricula na Conservatória do Registo Comercial de ………………., titular 

do Alvará de Construção n.º …………., com o capital social de ………… euros, 

legalmente representada por ………………, residente no ……………, titular do 

cartão de cidadão n.º …………, válido até …………, emitido pelas entidades 

competentes da Republica Portuguesa na qualidade de ……………………., 

conforme poderes constantes na Certidão Permanente, documento que fica 

arquivado em anexo ao presente contrato adicional. ------------------ 

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

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

O presente contrato adicional tem por objeto trabalhos de suprimentos 

de erros e omissões - infraestruturas elétricas – PAICD 3.3, referentes 

à empreitada “Beneficiação do Edificado do Bairro Social de Casas dos 

Montes (PAICD 3.2) e Reabilitação do Espaço Público do Bairro Social 

de Casas dos Montes (PAICD 3.3)”, pelo valor de € 4.287,75 (quatro 

mil, duzentos e oitenta e sete euros e setenta e cinco 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) ------------------------------------------- 

3. 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………………... ----------- 

4. 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 € 214,39 (duzentos e catorze euros e trinta e nove 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 30 de 

setembro de 2019, registado nos serviços municipais – UCE, sob o n.º 

68/2019, com as alterações introduzidas pelo 1.º adicional, registado 

nos serviços municipais – UCE, sob o n.º 15/E/2021. ----------------- 

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

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

Contrato n.º ……./E./202….. ------------------------------------------ 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.07.02. – 

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 

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

 

 

1.10. “REMODELAÇÃO/REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL, 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL”. 

APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIRO ----------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 352/2021, 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 19, de 28 de janeiro de 2021, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada 

““Remodelação/Reabilitação Parcial de Um Edifício Municipal, Destinado 

à Instalação do Centro Municipal de Proteção Civil”. ---------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 4 de março de 2021, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“Norteados, Lda.”, a execução da referida empreitada. --------------- 

3. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 302.900,00€ (Trezentos e 

dois mil e novecentos euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

4. Prazo de execução da obra, 270 dias. ---------------------------- 

5. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, tendo tomado conhecimento em 14 de abril de 2021. 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 23 de março de 2021. ------------------------------------ 

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

1. O adjudicatário da obra, vem, através de correio eletrónico do dia 

24 de junho de 2021, com vista à aprovação do Dono de Obra, para as 

suas admissões na qualidade de subempreiteiro apresentar contrato de 
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subempreitada da empresa FT SYSTEM, Lda., com sede na Rua António 

Nobre, 668, 4605-023 Vila Meã. -------------------------------------- 

2. Anexado ao referido pedido vem documentação do subempreiteiro, que 

se encontra em conformidade. ---------------------------------------- 

3. Da documentação apresentada destaca-se os seguintes documentos: - 

• Contrato de subempreitada com lista de quantidades; ------------- 

• Alvará; --------------------------------------------------------- 

4. Da análise dos elementos apresentados, conclui-se que estes reúnem 

as condições preceituadas na Cláusula 48.º do Caderno de Encargos, nos 

artigos 383.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos e na Lei 

n.º 41/2015 de 3 de junho, com salvaguarda inclusive do somatório dos 

valores subcontratados se encontrarem dentro dos limites previstos no 

Código dos Contratos Públicos. -------------------------------------- 

5. Os trabalhos a realizar dizem respeito a infraestruturas de AVAC, 

representando 14,89% do valor de adjudicação. ----------------------- 

6. Na presente data o somatório dos valores subcontratados, incluindo 

este subempreiteiro, representam 25,24% do valor contratual. -------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

1. Assim, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se vê qualquer 

inconveniente na aceitação do subempreiteiro proposto pela entidade 

executante. -------------------------------------------------------- 

2. Face ao exposto, sou a propor 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) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificado o adjudicatário da decisão; -- 

c) Que seja comunicado ao Autoridade para as Condições do Trabalho a 

atualização dos subempreiteiros já selecionados, de acordo com o ponto 

5 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 273, de 29 de outubro. ---------- 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 2 de julho de 2021 ------------------------------------------ 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Documentação do subempreiteiro ------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.07.02. – 

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 

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.11. “ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES/VIDAGO (VALORIZAR)” PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------ 

Foi presente a informação nº 353/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 166, de 30 de Agosto de 2019, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Ecovia do 

Tâmega (2.ª Fase) – Restabelecimento Integral da Ciclovia 

Chaves/Vidago (VALORIZAR)”. ----------------------------------------- 
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2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 28 de Outubro de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“ASG – Construções e Granitos, Lda.”, a execução da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 28 de Novembro de 2019. --- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 728.972,49 (Setecentos e 

vinte e oito mil, novecentos e setenta e dois euros e quarenta e nove 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------ 

5. Prazo de execução da obra, 180 dias. ---------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 2 de Dezembro de 2019. ---------------------------------- 

7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 23 de dezembro de 2019. ------------------- 

8. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia 

2 de julho de 2021, solicitar a prorrogação de prazo para a conclusão 

da empreitada até 31 de agosto de 2021, alegando que os trabalhos 

tiveram atrasos devido à dificuldade em recrutar trabalhadores, na 

prossecução dos trabalhos agravados desde o início da pandemia Covid-

19 e no atraso na expropriação de terrenos. ------------------------- 

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

1. A empreitada da Ecovia do Tâmega, 2.ª Fase, consiste na execução 

de ciclovia ao longo do Rio Tâmega e na antiga linha de caminhos de 

ferro. ------------------------------------------------------------- 

2. O prazo da obra, considerando o seu início na data de aprovação do 

plano se segurança e saúde e deveria terminar no dia 15 de julho de 

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

3. Feita a analise do plano de trabalhos inicial, conclui-se que como 

entidade executante da empreitada o adjudicatário devia atempadamente 

adquirir e planear os materiais e trabalhos necessários para a execução 

de toda a obra. ----------------------------------------------------- 

4. De fato, tem-se verificado nesta fase, de um modo geral, 

dificuldade no recrutamento de trabalhadores, o que provoca atrasos 

no desenvolvimento dos trabalhos. ----------------------------------- 

5. De fato na sequência da pandemia do vírus Covid-19, verificou-se, 

e ainda se verifica dificuldades na evolução dos trabalhos. --------- 

6. Relativamente às expropriações, houve realmente dificuldades nas 

negociações com os proprietários, no entanto nesta data as mesmas 

estão concluídas. --------------------------------------------------- 

7. O adjudicatário da obra solicita prorrogação até 31 de agosto de 

2021, 47 dias. ------------------------------------------------------ 

8. Assim, tendo em consideração as circunstâncias imprevistas que se 

verificaram, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 47 

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

9. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo. ----------------------------------------------------------- 

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: ----------------------------- 
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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 47 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, 2 de julho de 2021 ------------------------------------------ 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Email do pedido --------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.07.02. – 

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 

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.12. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DO CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2021 

(TRABALHOS COMPLEMENTARES) ------------------------------------------ 

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, J. da Silva Faria, Lda., no valor de 74.869,50 €, 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 

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 74.869,50 

(Setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove euros e cinquenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.13. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 17/DOP/2021 (PAICD 3.2)  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 17/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 70.699,88 

€, 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 

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 70.699,88 

(Setenta mil, seiscentos e noventa e nove euros e oitenta e oito 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.14. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 18/DOP/2021 (PAICD 3.3)  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 18/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 23.606,00 

€, 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 

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 23.606,00 

(Vinte e três mil, seiscentos e seis euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

1.15. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 02/DOP/2021 (TRABALHOS 

COMPLEMENTARES) ---------------------------------------------------- 

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, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 3.300,00 

€, 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 

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 3.300,00 

(Três mil e trezentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.- 

 

 

1.16. PAICD 3.1 – BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – 

REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 MORADIAS DA CMC - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

13/DOP/2021 -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 13/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JCNF – Construção, Lda., no valor de 33.602,42 €, 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 

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 33.602,42 
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(Trinta e três mil, seiscentos e dois euros e quarenta e dois 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.17. PAICD 3.1 – BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – 

REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 MORADIAS DA CMC - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

02/DOP/2021 (TRABALHOS COMPLEMENTARES) ------------------------------ 

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, JCNF – Construção, Lda., no valor de 9.753,51 €, 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 

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 9.753,51 

(Nove mil, setecentos e cinquenta e três euros e cinquenta e um 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.18. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM – 

INFRAESTRUTURAS- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021 (ÁGUA) -------------- 

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, SOTERRA, Lda., no valor de 25.688,00 €, IVA incluído, que 

se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais.  

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

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 25.688,00 

(Vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

 

 

1.19. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM – 

INFRAESTRUTURAS- 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, SOTERRA, Lda., no valor de 500,03 €, IVA não incluído, 

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

legais. ------------------------------------------------------------ 

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

2021.07.05. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 500,03 

(Quinhentos euros e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

 

 

1.20. “PARU 2.1 – REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO 

CASTELO, BALUARTE E ENVOLVENTE”. TRABALHOS COMPLEMENTARES DE 

SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES E TRABALHOS MENOS -------------------- 

Foi presente a informação nº 344/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 
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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. ---------------------------------- 

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

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

A – TRABALHOS COMPLEMENTARES ---------------------------------------- 

1. Durante os trabalhos da empreitada, verificou-se a necessidade de 

efetuar a pintura da platibanda do edifício do Museu da Região 

Flaviense, aproveitando a logística e equipamentos de apoio à obra. 

Este trabalho não se encontra previsto no projeto, porque inicialmente 

aparentemente a platabanda seria em pedra natural, só se percebendo 

durante os trabalhos que é em reboco areado. ------------------------ 

2. Na cobertura do Castelo, não se encontra previsto no projeto o 

tratamento das caleiras existentes no pavimento em pedra, no entanto 

verifica-se que o revestimento existente se encontra degrado, sendo 

necessário efetuar a aplicação de novo revestimento, de modo a garantir 

a sua estanquicidade. ----------------------------------------------- 

3. Antes dos trabalhos de pavimentação final e arranjos exteriores na 

envolvente ao Castrelo, foi também verificada a necessidade de efetuar 

os seguintes trabalhos: --------------------------------------------- 

• Montagem de novos quadros elétricos de alimentação e distribuição 

de energia, na substituição de quadro exterior existente e demais 

caixas de parede e cablagem, que se encontram bastante danificados, 

sendo os quadros existente ainda em chapa e antirregulamentares. 

Colocação de novo quadro, portinhola e caixa para colocar elementos 

de contagem de energia elétrica, a instalar no interior de armário de 

distribuição duplo; ------------------------------------------------- 

• Nas paredes envolventes da Torre do Castelo e do edifício do Museu, 

existem vários elementos antigos, cabos e caixas metálicas, que é 

necessário reordenar, sendo necessário para isso instalar novo armário 

de distribuição e demais cablagem de interligação; ------------------ 

• Na mesma zona existe também o edifício que irá dar lugar ao futuro 

Centro Ecuménico, sendo nesta fase necessário efetuar antes dos 

trabalhos finais de pavimentação, a colocação de tubagens negativas 
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de telecomunicações de interligação entre edifício dos serviços do 

Município; --------------------------------------------------------- 

• Verificou-se também durante os trabalhos que é necessário efetuar 

a substituição de três tampas de caixa de saneamento e a execução e 

duas caixas de visita de telecomunicações, por se verificar as mesmas 

estarem bastante degradas não se conseguindo abrir as tampas por 

estarem completamente oxidadas, sendo nesta fase necessário efetuar a 

sua substituição devido aos remates novo pavimento; ----------------- 

• Durante os trabalhos de abertura de vala verificou-se a necessidade 

de efetuar a remodelação de um troço e rede de abastecimento público 

de água por se encontrar bastante degradado; ------------------------ 

• Na envolvente ao Castelo, o projeto prevê a criação e uma zona 

pedonal, sendo necessário demolir parte do jardim. O projeto não prevê 

nenhum trabalho para remodelação da rede de rega existente, sendo 

necessário efetuar nova caixa de visita para albergar sistema de gestão 

da rede de rega e novas ligações/cabos para das electroválvulas para 

os novos quadros. --------------------------------------------------- 

4. Para melhoramento da iluminação exterior da Torre do Castelo e Pára 

Raios, verificou-se também a necessidade efetuar o seguinte: -------- 

• Substituição de aparelhos de iluminação exterior do Castelo 

existentes na cobertura do edifício do Museu Flaviense por aparelhos 

de iluminação de tecnologia led. Estes trabalhos devem-se para 

completar a iluminação total da Torre. Os aparelhos existentes são 

bastante antigos, não sendo ainda em leds e não tendo o mesmo tom de 

iluminação; -------------------------------------------------------- 

• No corpo exterior do nível 1 do Castelo, substituição de cabos 

existente colocados na fachada do Castelo, por cabo xv preto para 

alimentação do quadro existente e dos projetores do corpo exterior do 

nível 1 do castelo, de modo a que toda a iluminação tenha o mesmo 

aspeto., tom e luminosidade; ---------------------------------------- 

• No Pára Raios existente, de modo a manter o mesmo sistema, torna-

se necessário efetuar a revisão da gaiola de faraday existente com 

substituição dos acessórios e ligações em mau estado de conservação, 

por razões de segurança levantamento das linhas de cobre nú existente 

e sua reinstalação bem como respetivas terras em pé de galo; -------- 

• Verifica-se também que não se encontra previsto no projeto a 

execução de ligações equipotenciais da nova cobertura em chapa de 

cobre ao Pára Raios, sendo obrigatório que a mesma se execute nesta 

fase pro razões de segurança. --------------------------------------- 

5. Apresenta-se em anexo mapa de medições dos trabalhos. ----------- 

6. Pelo exposto, o somatório dos referidos trabalhos, com preços 

acordados e preços de contrato, tem o valor de 24.967,19€, (Vinte e 

quatro mil, novecentos e sessenta e sete euros e dezanove cêntimos), 

IVA não incluído. --------------------------------------------------- 

7. Assim, resultam Trabalhos Complementares de Suprimento de Erros e 

Omissões de Projeto, representado 6,02% do valor do contrato. ------- 

8. Considerando o previsto no artigo 373.º do Código dos contratos 

Públicos, os trabalhos terão em prazo de 15 dias, sendo ode acordo com 

o artigo 374.º do CCP o prazo de execução da obra proporcionalmente 

prorrogado. -------------------------------------------------------- 

9. A estimativa orçamental proposta é constituída com 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. -------------------------------------------------------- 

10. Assim, a estimativa orçamental foi obtida, tendo por base as 

medições referidas, às quais foram aplicados os preços unitários 
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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; o custo da mão-de-obra e equipamentos; 

as acessibilidades; as quantidades; a especificidade dos trabalhos e 

condições de execução, os desperdícios e à diluição de outros custos, 

diretos e indiretos, tais como estaleiro, e trabalhos associados ao 

cumprimento do plano de segurança e saúde e plano de resíduos de 

construção e demolição. --------------------------------------------- 

B – TRABALHOS AMENOS ------------------------------------------------ 

1. O projeto da obra no trabalho de substituição da cobertura do 

edifício do Museu da Região Flaviense, previa a execução de reforço 

de vigas existentes. Verificando-se durante os trabalhos não ser 

necessário efetuar o referido reforço, uma vez que a estrutura 

existente apresenta condições de segurança. ------------------------- 

2. Verifica-se também não haver necessidade de colocação de grelhas 

metálicas na cobertura do terraço técnico, de modo a eliminar-se as 

barreiras que façam perder a eficiência de funcionamento dos 

equipamentos aí a colocar, garantindo assim uma melhor circulação de 

ar na envolvente aos mesmos. ---------------------------------------- 

3. O projeto prevê a substituição de blocos autónomos, no entanto 

verifica-se que os blocos autónomos existentes se encontram em boas 

condições de funcionamento, não sendo por isso necessário efetuar a 

sua substituição. --------------------------------------------------- 

4. Relativamente ao circuito de terras, uma vez que o sistema 

existente apenas necessita de pequenos reparos, verifica-se também não 

ser necessário efetuar o sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas previsto no projeto. ----------------------------------- 

5. Pelo exposto, de acordo com o mapa apresentado em anexo, resultam 

Trabalhos a Menos, no valor 9.256,70€, (Nove mil, duzentos e cinquenta 

e seis euros e setenta cêntimos), representando 2,23% do valor 

contratado. -------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se o seguinte: ------------------------------ 

a) Que numa primeira fase a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

b) Aprovação dos Trabalhos Complementares no valor de 24.967,19€, 

(Vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e sete euros e dezanove 

cêntimos), IVA não incluindo, representando 6,02% do valor contratado, 

de acordo com o Artigo 370.º do Código dos Contratos Públicos, devendo, 

caso a proposta seja aprovada, ser encaminhada para o Gabinete de 

Notariado e Expropriações, de modo a ser formalizado contrato 

adicional; --------------------------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Órgão Executivo, deverá ser notificado o adjudicatário no sentido de 

apresentar reforço de caução no valor 1.248,36€, correspondente a 5% 

do valor dos trabalhos complementares; ------------------------------ 

d) Aprovação dos Trabalhos Menos, de acordo com o disposto no Artigo 

379.º do Código dos Contratos Públicos, no valor 9.256,70€, (Nove mil, 

duzentos e cinquenta e seis euros e setenta cêntimos), representando 

2,23% do valor contratado; ------------------------------------------ 

e) Que seja autorizada a redução da Garantia Bancária n.º 

CAR/20301532, emitida pela Banco BPI S.A. em 11 de setembro de 2020, 

no valor correspondente a 5% do valor dos trabalhos a menos; -------- 
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f) A aprovação dos preços não previsto no contrato, considerando que 

nos mesmo resultam de preços unitários correntes e praticados na região 

em obras similares; ------------------------------------------------- 

g) A aprovação de prorrogação de prazo de execução por um período de 

15 dias, de acordo com o artigo 374.º do Código dos contratos Públicos; 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

Chaves, 1 de julho de 2021 ------------------------------------------ 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Mapa de Trabalhos Complementares ---------------------------- 

Mapa de trabalhos a Menos ------------------------------------------- 

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

MINUTA DO 1ª ADICIONAL AO CONTRATO Nº 24/2020 - PARA EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA “PARU 2.1 – REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO 

CASTELO, BALUARTE E ENVOLVENTE” –TRABALHOS COMPLEMENTARES DE 

SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES E TRABALHOS A MENOS. ---------------- 

No dia …. de ……… de 2021, celebram o 1ª adicional ao contrato para 

execução da empreitada “PARU 2.1 – Reabilitações do Museu da Região 

Flaviense, do Castelo, Baluarte e Envolvente” – Trabalhos 

Complementares de Suprimento de Erros e Omissões e Trabalhos a Menos, 

pelo preço total de € 24.967,19 (vinte e quatro mil, novecentos e 

sessenta e sete euros e dezanove cêntimos), acrescidos de IVA à taxa 

legal em vigor. ---------------------------------------------------- 

Como primeiro contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501205551, 

representado pelo Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, 

natural da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

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

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

Como segundo contratante, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO 

E OBRAS PÚBLICAS, S.A., com sede na ………………, Pessoa Coletiva nº ……………., 

com o mesmo número de matricula na Conservatória do Registo Comercial 

de ………….., titular do Alvará de Construção nº ………. - PUB, com o capital 

social de ……………. euros, legalmente representada por …………., (estado 

civil), residente na ………………., titular do cartão de cidadão n.º ………………., 

válido até ………, emitido pelas entidades competentes da Republica 

Portuguesa na qualidade de …………, conforme poderes constantes, na 

certidão permanente documento que fica arquivado em anexo ao presente 

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

• No passado dia 24 de setembro de 2020, foi celebrado um contrato 

de empreitada designado por “PARU 2.1 – Reabilitação do Museu da Região 

Flaviense, do Castelo, Baluarte e Envolvente”- Contrato nº 31/2020 -, 

pelo valor de € 414 499,00 (quatrocentos e catorze mil, quatrocentos 

e noventa e nove euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com 

a empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras 

Públicas, S.A.” NIPC 500719616. ------------------------------------- 

• A presente 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. ------------------------------------------------- 

Trabalhos complementares de suprimento de erros e omissões. --------- 

• Durante os trabalhos da empreitada, verificou-se a necessidade 

de efetuar a pintura da platibanda do edifício do Museu da Região 

Flaviense, aproveitando a logística e equipamentos de apoio à obra. 

Este trabalho não se encontra previsto no projeto, porque inicialmente 
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aparentemente a platibanda seria em pedra natural, só se percebendo 

durante os trabalhos que é em reboco areado. ----------------------- 

• Na cobertura do Castelo, não se encontra previsto no projeto o 

tratamento das caleiras existentes no pavimento em pedra, no entanto 

verifica-se que o revestimento existentes se encontra degrado, sendo 

necessário efetuar a aplicação de novo revestimento, de modo a garantir 

a sua estanquicidade. ----------------------------------------------- 

• Antes dos trabalhos de pavimentação final e arranjos exteriores 

na envolvente ao Castrelo, foi também verificada a necessidade de 

efetuar os seguintes trabalhos: ------------------------------------ 

• Montagem de novos quadros elétricos de alimentação e distribuição 

de energia, na substituição de quadro exterior existente e demais 

caixas de parede e cablagem, que se encontram bastante danificados, 

sendo os quadros existente ainda em chapa e antirregulamentares. 

Colocação de novo quadro, portinhola e caixa para colocar elementos 

de contagem de energia elétrica, a instalar no interior de armário de 

distribuição duplo; ------------------------------------------------- 

• Nas paredes envolventes da Torre do Castelo e do edifício do 

Museu, existem vários elementos antigos, cabos e caixas metálicas, que 

é necessário reordenar, sendo necessário para isso instalar novo 

armário de distribuição e demais cablagem de interligação; ---------- 

• Na mesma zona existe também o edifício que irá dar lugar ao 

futuro Centro Ecuménico, sendo nesta fase necessário efetuar antes dos 

trabalhos finais de pavimentação, a colocação de tubagens negativas 

de telecomunicações de interligação entre edifício dos serviços do 

Município; --------------------------------------------------------- 

• Verificou-se também durante os trabalhos que é necessário efetuar 

a substituição de três tampas de caixa de saneamento e a execução e 

duas caixas de visita de telecomunicações, por se verificar as mesmas 

estarem bastante degradas não se conseguindo abrir as tampas por 

estarem completamente oxidadas, sendo nesta fase necessário efetuar a 

sua substituição devido aos remates novo pavimento; ---------------- 

• Durante os trabalhos de abertura de vala verificou-se a 

necessidade de efetuar a remodelação de um troço e rede de 

abastecimento público de água por se encontrar bastante degradado; - 

• Na envolvente ao Castelo, o projeto prevê a criação e uma zona 

pedonal, sendo necessário demolir parte do jardim. O projeto não prevê 

nenhum trabalho para remodelação da rede de rega existente, sendo 

necessário efetuar nova caixa de visita para albergar sistema de gestão 

da rede de rega e novas ligações/cabos para das electroválvulas para 

os novos quadros. --------------------------------------------------- 

• Para melhoramento da iluminação exterior da Torre do Castelo e 

Pára Raios, verificou-se também a necessidade efetuar o seguinte: -- 

• Substituição de aparelhos de iluminação exterior do Castelo 

existentes na cobertura do edifício do Museu Flaviense por aparelhos 

de iluminação de tecnologia led. Estes trabalhos devem-se para 

completar a iluminação total da Torre. Os aparelhos existentes são 

bastante antigos, não sendo ainda em leds e não tendo o mesmo tom de 

iluminação; -------------------------------------------------------- 

• No corpo exterior do nível 1 do Castelo, substituição de cabos 

existente colocados na fachada do Castelo, por cabo xv preto para 

alimentação do quadro existente e dos projetores do corpo exterior do 

nível 1 do castelo, de modo a que toda a iluminação tenha o mesmo 

aspeto., tom e luminosidade; --------------------------------------- 
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• No Pára Raios existente, de modo a manter o mesmo sistema, torna-

se necessário efetuar a revisão da gaiola de faraday existente com 

substituição dos acessórios e ligações em mau estado de conservação, 

por razões de segurança levantamento das linhas de cobre nú existente 

e sua reinstalação bem como respetivas terras em pé de galo; -------- 

• Verifica-se também que não se encontra previsto no projeto a 

execução de ligações equipotenciais da nova cobertura em chapa de 

cobre ao Pára Raios, sendo obrigatório que a mesma se execute nesta 

fase por razões de segurança. -------------------------------------- 

Tendo em consideração que se tratam de trabalhos estritamente 

necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, sendo ainda 

certo qua a sua não execução ou a sua execução numa fase posterior 

acarretaria custos acrescidos para o primeiro contratante, foi 

efetuado o apuramento dos custos, com preço acordados e preços de 

contrato, tendo-se obtido o valor de 24.967,19 € (vinte e quatro mil, 

novecentos e sessenta e sete euros e dezanove cêntimos), representando 

6,02% do valor do contrato. ---------------------------------------- 

Trabalhos a menos -------------------------------------------------- 

• O projeto da obra no trabalho de substituição da cobertura do 

edifício do Museu da Região Flaviense, previa a execução de reforço 

de vigas existentes. Verificando-se durante os trabalhos não ser 

necessário efetuar o referido reforço, uma vez que a estrutura 

existente apresenta condições de segurança. ------------------------ 

• Verifica-se também não haver necessidade de colocação de grelhas 

metálicas na cobertura do terraço técnico, de modo a eliminar-se as 

barreiras que façam perder a eficiência de funcionamento dos 

equipamentos aí a colocar, garantindo assim uma melhor circulação de 

ar na envolvente aos mesmos. --------------------------------------- 

• O projeto prevê a substituição de blocos autónomos, no entanto 

verifica-se que os blocos autónomos existentes se encontram em boas 

condições de funcionamento, não sendo por isso necessário efetuar a 

sua substituição. --------------------------------------------------- 

• Relativamente ao circuito de terras, uma vez que o sistema 

existente apenas necessita de pequenos reparos, verifica-se também não 

ser necessário efetuar o sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas previsto no projeto. ----------------------------------- 

Pelo exposto, de acordo com o mapa apresentado em anexo, resultam 

Trabalhos a Menos, no valor 9.256,70€, (nove mil, duzentos e cinquenta 

e seis euros e setenta cêntimos), representando 2,23% do valor 

contratado. -------------------------------------------------------- 

Assim, nos termos da Informação/Proposta Nº 344/2021, da Divisão de 

Obras Públicas, de 01 de julho, aprovada em reunião do executivo 

camarário, do passado dia …… de ……. de 2021, o somatório do preço dos 

trabalhos complementares de suprimento de erros e omissões, 

corresponde ao valor de 24 967,19 € (vinte e quatro mil, novecentos e 

sessenta e sete euros e dezanove cêntimos), representando 6,02% do 

preço contratual, verificando-se assim o respeito pelo limite de 10% 

nos termos do artigo 370º, do CCP. --------------------------------- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

O presente adicional ao contrato de empreitada tem por objeto trabalhos 

complementares de suprimento de erros e omissões referentes à 

empreitada “PARU 2.1 – Reabilitação do Museu da Região Flaviense, do 

Castelo, Baluarte e Envolvente”, no montante de € 24 967,19 (vinte e 

quatro mil, novecentos e sessenta e sete euros e dezanove cêntimos), 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------- 
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Cláusula 2ª -------------------------------------------------------- 

(Prazo de execução) ------------------------------------------------ 

O prazo de execução dos presentes trabalhos complementares de 

suprimento de erros e omissões é de 15 dias. ------------------------ 

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

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1 - A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 

do segundo contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento nas rubricas com a seguinte classificação: 

Económica: ………………..; ----------------------------------------------- 

2 – Com a assinatura do presente adicional ao contrato foi assumido o 

Compromisso Nº ……/2021 de …/…/2021, em cumprimento do disposto no nº2, 

do artigo 9º e nº3, do artigo 5º, ambos da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro e artigo 7º, nº3, alínea c) do D.L. nº 127/2012, de 21 de 

junho. ------------------------------------------------------------- 

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

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

Para garantia da execução destes trabalhos o segundo contratante 

presta a favor do primeiro contratante, um reforço da caução, através 

de ……………. no valor de € 1 248,36 € (mil, duzentos e quarenta e oito 

euros e trinta e seis cêntimos), correspondendo a 5% do valor dos 

trabalhos complementares de suprimento de erros e omissões, objeto do 

presente contrato, coincidindo o seu prazo com o términus da garantia 

inicial. ----------------------------------------------------------- 

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

(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 6ª -------------------------------------------------------- 

(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 

nº 18/2008, de 29 de janeiro, e na restante legislação aplicável. --- 

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

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1 – Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente adicional ao contrato 

inicial serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em 

vigor para o processamento das despesas públicas; ------------------ 

2 – A execução do presente adicional ao contrato inicial foi autorizada 

por deliberação camarária do passado dia …. de ……… de 2021; --------- 

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

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

Contrato nº …./E/2021. ----------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                    

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.07.05. – 

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 

2021.07.05. -------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 
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1.21. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

13/DOP/2021 -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 13/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, COSTA & CARREIRA, LDA., no valor de 155.258,78 €, 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 

2021.07.05. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e aprovação. ------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

155.258,78 (Cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito 

euros e setenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

 

 

1.22. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 VIDAGO - 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, EDIBARRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., no valor de 

52.531,70 €, 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 

2021.07.05. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e aprovação. ------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 52.531,70 

(Cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e um euros e setenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. BRUNO MIGUEL CUNHA RIBEIRO 

SANTOS. ------------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº336/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 07 de maio de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Bruno Miguel Cunha Ribeiro Santos, 

a solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 10 de maio de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente. -- 
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A 22  de junho de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº363/SIS - 2021, que Bruno Miguel Cunha Ribeiro 

Santos, 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, a dívida em causa corresponde a 

duas instalações, local de consumo nº2197  a 339,52€ e no local de 

consumo nº42974 a 147,67€ à data de hoje.---------------------------- 

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 

no local de consumo nº2197 é superior a 251€ e inferior a 500 €, a 

prestação mensal será de 50,00€, pelo que o faseamento do pagamento 

em 7 prestações dá cumprimento ao exigido.--------------------------- 

Considerando que o valor da prestação é de 50€, o valor em causa 

corresponde a 7 prestações. Sendo 6 prestações no valor de 50€ e a 

última no valor de 44,67€.------------------------------------------- 

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 

no local de consumo nº42974 é  inferior a 251€ e o valor mínimo 

regulamentado para a prestação mensal até esse valor ser de 25€, pelo 

que o faseamento do pagamento em 7 prestações dá cumprimento ao 

exigido.------------------------------------------------------------ 

Considerando que o valor da prestação é de 25€, o valor em causa 

corresponde a 7 prestações. Sendo 6 prestações no valor de 25€ e a 

última no valor de 2,24€.-------------------------------------------- 

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:----------------- 

• 339,52€, em 7 prestações mensais------------------------------- 

• 147,67 em 7 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, 28 de junho de 2021.---------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Victor Santos.----------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 
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DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, SR. ENG. VITOR AUGUSTO COSTA SANTOS, 

DATADO DE 2021.06.28: ----------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. JOSÉ AUGUSTO GOMES. ---------- 

Foi presente a informação nº337/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 16 de junho de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de José Augusto Gomes, a solicitar 

o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de água.------ 

A 17 de junho de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 22  de junho de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº364/SIS - 2021, que José Augusto Gomes, 

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, as faturas em causa correspondem 

à data de hoje 708,19€.---------------------------------------------- 

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 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 55,55€.------------------------------------------- 

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 708,19€, 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. ------------------------- 
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Chaves, 28 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 2021.06.28: ----------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. ATA DO PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA PARA ATRIBUIÇÃO DAS LICENÇAS 

DE OCUPAÇÃO DOS GABINETES E CAIS EXISTENTES NO CENTRO COORDENADOR DE 

TRANSPORTES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 98/DAG/21. ---------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes --------------------------------------------------- 

1. Considerando que incumbe à Câmara Municipal administrar o domínio 

público municipal nos termos da Lei (cfr. a alínea qq) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

ulterior redação); -------------------------------------------------- 

2. Considerando que a Câmara Municipal, como proprietária do Centro 

Coordenador de Transporte de Chaves, na tentativa de dinamizar tal 

infraestrutura municipal, lançou procedimento de hasta pública, 

conforme proposta nº. 55/GAPV/21, aprovada em reunião do órgão 

executivo municipal de 27/05/2021; --------------------------------- 

3. Considerando que em cumprimento da deliberação ora adotada, foi 

feita a divulgação do programa para atribuição das licenças de ocupação 

dos gabinetes e cais existentes no Centro Coordenador de Transportes, 

através do Edital 86/2021, de 01 de junho de 2021; ----------------- 

4. Considerando que o ato público mencionado, se realizou no dia 29 

de junho, pelas 10 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, 

perante a Comissão designada para o efeito, conforme previsto no artigo 

2.º, do programa da hasta pública em apreciação; ------------------- 

5. Considerando que, em sede de tal ato, apenas compareceu o 

candidato denominado “Turichaves Unipessoal, Lda.”, representado pelo 

Senhor Pedro Miguel Pinheiro Santos, conforme declaração apensa, não 
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tendo, no entanto, apresentado qualquer proposta, conforme ata lavrada 

pela Comissão que se anexa; ----------------------------------------- 

6. Considerando que, não obstante o enunciado no ponto anterior, se 

mantém o primordial objetivo de dinamização do Centro Coordenador de 

Transporte de Chaves, uma infraestrutura municipal que, uma vez 

concluída, importa dinamizar, especialmente dotando-a das valências 

necessárias, atentos os requisitos legais vigor,  de modo a que os 

gabinetes e cais existentes nele instalados possam funcionar, 

possibilitando ao público em geral o acesso aos serviços de transporte 

propiciados pelas transportadoras de índole regional, nacional e 

internacional, conforme aplicável, revelando-se essencial promover 

novo procedimento de hasta pública. ----------------------- 

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

Em coerência com as razões acima enunciadas, e atenta à competência 

da Câmara Municipal assente na administração do domínio público 

municipal nos termos da Lei (cfr. a alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º 

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

redação), tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

1. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, a fim de ser deliberado o seguinte: ----------- 

a) Aprovação da ata em anexo, declarando deserto o procedimento de 

hasta pública previsto na proposta nº. 55/GAPV/21, sancionada em sede 

do órgão executivo municipal, em reunião de 27/05/2021; ------------- 

b) Realização de nova hasta pública tendo em vista a atribuição de 

licenças de ocupação dos gabinetes e cais existentes no Centro 

Coordenador de Transporte de Chaves, aprovando, para o efeito, o 

programa e as condições em anexo; ---------------------------------- 

c) A nomeação de uma comissão tendo por objetivo adjudicar 

provisoriamente as licenças de ocupação em referência, constituída 

pelos seguintes elementos: ----------------------------------------- 

- Dr.ª Carla Negreiro, Chefe de Divisão de Administração Geral – na 

qualidade de Presidente; ------------------------------------------- 

- Eng.ª Amélia Rodrigues, Chefe de Divisão de Obras Públicas – vogal 

efetivo; ----------------------------------------------------------- 

- Eng.º Abel Peixoto, Chefe de Divisão de Projetos e Mobilidade – 

vogal efetivo; ----------------------------------------------------- 

- Dr.ª Márcia Santos, Chefe de Divisão de Gestão Financeira, e Dr.ª 

Susana Borges, Chefe de Unidade de Contratos Públicos, na qualidade 

de suplentes. ------------------------------------------------------ 

d) A nova hasta pública será anunciada por edital, devendo ser 

publicitada nos lugares do costume; -------------------------------- 

2. De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Sr. 

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

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

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

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

A Chefe de Divisão ------------------------------------------------- 

(Carla Negreiro) -------------------------------------------------- 

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

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

HASTA PÚBLICA  -----------------------------------------------------     

Programa de atribuição licenças de ocupação dos gabinetes e cais 

existentes no Centro Coordenador de Transporte de Chaves ----------- 

Artigo 1.º --------------------------------------------------------- 

Objeto ------------------------------------------------------------- 
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1 – O presente programa de atribuição licenças de ocupação dos 

gabinetes e cais existentes no Centro Coordenador de Transporte de 

Chaves tem por objetivo regular a enunciada atribuição de modo a 

possibilitar ao público em geral o acesso aos serviços de transporte 

propiciados pelas transportadoras de índole regional, nacional e 

internacional. ----------------------------------------------------- 

2 - As licenças de ocupação a atribuir objeto da presente hasta 

pública, identificadas em sintonia com planta anexa, encontram-se 

localizadas no Centro Coordenador de Transporte de Chaves, são as 

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

Lote 1 – Gabinete 1 e Cais 1; -------------------------------------- 

Lote 2 – Gabinete 2 e Cais 2; -------------------------------------- 

Lote 3 – Cais 3; --------------------------------------------------- 

Lote 4 – Cais 4; --------------------------------------------------- 

Lote 5 – Cais 5. --------------------------------------------------- 

3 – Tendo em vista o objetivo previsto no n.º 1 do presente artigo, 

dois dos cais incluídos nos lotes descritos no número anterior ficam 

adstritos a transportes internacionais. ---------------------------- 

Artigo 2.º --------------------------------------------------------- 

Ato público -------------------------------------------------------- 

De acordo com o presente Programa e Condições, realizar-se-á no dia 

___de ______ de 2021, pelas 10.00 horas, na sala de reuniões da Câmara 

Municipal perante a Comissão para esse fim designada, o ato público 

da Hasta pública referida em epígrafe. ------------------------------ 

Artigo 3.º --------------------------------------------------------- 

Licitação ---------------------------------------------------------- 

1 – A licitação, bem como a respetiva adjudicação das licenças de 

ocupação a atribuir, terá lugar lote a lote. ----------------------- 

2 - Podem intervir na praça os interessados, ou os seus representantes, 

devidamente identificados e apresentando declaração com poderes 

bastantes para o efeito. ------------------------------------------- 

3 – Cada licitante apenas pode arrematar dois espaços associados às 

respetivas licenças, a saber: -------------------------------------- 

a) Dois cais, individualmente associados à respetiva licença, no 

que respeita aos lotes 3, 4 e 5; ----------------------------------- 

b) Um gabinete e um cais, individualmente associados à respetiva 

licença, no que respeita ou ao lote 1 ou ao lote 2. ---------------- 

4 - Depois de lidas as condições proceder-se-á à licitação verbal de 

cada lote. --------------------------------------------------------- 

5 - A base de licitação é de cada lote é a seguinte: --------------- 

Lote 1 – Gabinete 1 e Cais 1– €125,00; ----------------------------- 

Lote 2 – Gabinete 2 e Cais 2 - €125,00; ---------------------------- 

Lote 3 – Cais 3 – €75,00; ------------------------------------------ 

Lote 4 – Cais 4 - €75,00; ------------------------------------------ 

Lote 5 – Cais 5 - €75,00. ------------------------------------------ 

5 - Não serão admitidos lances inferiores a 25,00 euros a partir da 

base pela qual tiver começado a licitação. ------------------------- 

6 - A licitação termina quando o presidente da comissão tiver anunciado 

por três vezes o lanço mais elevado e este não for coberto. --------- 

7 - O direito de ocupação e exploração será provisoriamente adjudicado 

pela comissão ao licitante que maior lance oferecer, mas a adjudicação 

só será válida depois de tornada definitiva por deliberação da Câmara 

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

8 - No final da praça, será elaborado o respetivo auto de arrematação, 

que deve ser assinado pelos membros da comissão. --------------------     

Artigo 4.º --------------------------------------------------------- 

Proibição de transferência da posição contratual ------------------- 
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É proibido ao ocupante transferir para outrem a sua posição a título 

gratuito ou oneroso, total ou parcialmente, bem como conceder sua 

posição contratual. ------------------------------------------------ 

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

Caução ------------------------------------------------------------- 

1 - Dentro do prazo de oito dias após a data da notificação da 

adjudicação, deve o adjudicatário depositar em qualquer instituição 

bancária, à ordem da Câmara Municipal de Chaves, caução no valor de 

três vezes o preço mensal oferecido em dinheiro. ------------------- 

2 - A caução poderá ser substituída por garantia bancária, desde que 

aceite pela Câmara Municipal, e destina-se a garantir a execução da 

presente hasta e será restituída no fim do prazo do direito de ocupação 

ou em caso de cessação antecipada.  -----------------------------

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

Pagamento ---------------------------------------------------------- 

1 - O pagamento da taxa mensal será efetuado na Tesouraria da Câmara 

Municipal, até ao dia oito de cada mês a que disser respeito. ------ 

2 - Após a adjudicação, o adjudicatário pagará todas as despesas 

decorrentes da adjudicação e determinadas por lei. ----------------- 

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

Disposições aplicáveis --------------------------------------------- 

Na realização da hasta pública e nas relações com a Câmara Municipal 

de Chaves e o adjudicatário observar-se-ão todas as disposições legais 

e regulamentares aplicáveis. -------------------------------- 

CONDIÇÕES DO ACORDO ------------------------------------------------ 

Artigo 1.º --------------------------------------------------------- 

Instalações e manutenção ------------------------------------------- 

1 - As instalações (gabinetes e cais) serão entregues tal como se 

encontram e a Câmara Municipal não aceitará qualquer reclamação sobre 

o estado das mesmas. ----------------------------------------------- 

2 – A manutenção do espaço quer individual (Cais/Gabinetes) quer comum, 

nele se incluindo os acessos, as instalações sanitárias e o espaço 

envolvente, do Centro Coordenador de Transporte de Chaves é da 

responsabilidade dos adjudicatários. ------------------------------- 

Artigo 2.º --------------------------------------------------------- 

Obras -------------------------------------------------------------- 

Quaisquer obras de manutenção ou beneficiação carecem de autorização 

da Câmara Municipal e serão sempre executadas a expensas do 

adjudicatário. --------------------------------------------------- 

Artigo 3.º --------------------------------------------------------- 

Consumos ----------------------------------------------------------- 

Os consumos de água, energia, telefone são da responsabilidade do 

adjudicatário bem como as respetivas ligações e ramais. ------------ 

Artigo 4.º --------------------------------------------------------- 

Duração ----------------------------------------------------------- 

A atribuição é a título precário pelo prazo de três anos, e renovar-

se-á automaticamente e sucessivamente por iguais períodos, se nenhuma 

das partes o denunciar para o termo do prazo em curso com uma 

antecedência mínima de 180 dias sobre o termo do mesmo, por carta 

registada com aviso de receção, não ficando de modo algum subordinada 

às leis reguladoras do contrato de locação. ----------------------

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

Taxa mensal -------------------------------------------------------- 

1- A taxa mensal será devida após a data de adjudicação. --------- 

2- A taxa será atualizada de acordo com o índice fixado para a 

tabela de taxas e outras receitas municipais. ---------------------- 

Artigo 6.º --------------------------------------------------------- 
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Atividade ---------------------------------------------------------- 

O adjudicatário fica sujeito a todas as disposições legais aplicáveis 

à atividade a exercer. ---------------------------------- 

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

Horário ------------------------------------------------------------ 

O horário de funcionamento do Centro Coordenador de Transporte de 

Chaves será de 24 horas por dia. ----------------------------------- 

Artigo 8.º --------------------------------------------------------- 

Causas de extinção ----------------------------------------------- 

São causas extintivas do direito de ocupação dos gabinetes e dos cais, 

o decurso do prazo, ou das suas prorrogações, o incumprimento por 

parte do adjudicatário de qualquer norma das presentes «condições» e 

«programa». -------------------------------------------------------- 

Artigo 9.º --------------------------------------------------------- 

Disposição final --------------------------------------------------- 

Finda a atribuição, por qualquer dos motivos referidos, o 

adjudicatário deve abandonar as instalações, no prazo que lhe for 

comunicado por via postal registada. ------------------------------- 

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

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

2021.07.05. -------------------------------------------------------- 

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. ACORDO INDEMNIZATÓRIO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHAVES E A IAG-

INTERNATIONAL AUCTION GROUP SLU, LDA. DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO 

CONTRATUAL. PROPOSTA N.º 74/GAPV/2021. ------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes ---------------------------------------------------- 

1. Ao tempo da existência da sociedade MARC, S.A., foram, por esta, 

estabelecidos contratos de Utilização de Espaço do Entreposto 01 e do 

Entreposto 02, do Mercado Abastecedor da Região de Chaves, 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, Juíz 2, Tribunal da Comarca de Vila Real. ---- 

2. 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 prédio urbano composto de edifício de dois pavimentos, 

destinado a armazéns e atividades industriais, com a superfície 

coberta de 9.666m2 e a descoberta de 52.823m2, inscrito na respetiva 

matriz predial da freguesia de Outeiro Seco, concelho de Chaves sob o 

artigo 3191, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

3250, constituído pelo Entreposto 1, Entreposto 2 e Pavilhão do 

Mercado. ----------------------------------------------------------- 

3. Nesse contexto, em 25 de junho de 2018, foi comunicado à Pastelnor, 

Lda., a resolução de tais contratos, tendo sido dado conhecimento de 

tal decisão administrativa ao administrador judicial de insolvência, 

Dr. Francisco José Areias Duarte, o qual requereu a concessão de um 

prazo para a promoção das diligências de liquidação dos bens e a sua 

remoção pelo futuro adjudicatário. ---------------------------------- 
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4. De acordo com a Ata nº 4, do administrador judicial de insolvência, 

Dr. Francisco José Areias Duarte, remetida ao Município, enquanto 

credor, os bens da massa insolvente que foram postos à venda, 

constituindo 25 verbas, foram adjudicados, em 11 de dezembro de 2018, 

à sociedade espanhola International Auction Group, S.L.U. (designada 

abreviadamente por IAG), representada, em Portugal, pelo advogado, Dr. 

Ricardo Meireles Vieira, tendo, aquela adjudicatária, a obrigação de 

proceder à retirada dos bens e entrega das chaves das instalações do 

antigo Mercado Abastecedor, a este Município, até ao passado dia 

11/01/2019. -------------------------------------------------------- 

5. Entretanto, o representante legal da sociedade adjudicatária, Dr. 

Ricardo Vieira, estabeleceu, institucionalmente, contactos pré-

negociais com este Município, visando o arrendamento do Entreposto 02 

do MARC, de modo a que os bens adjudicados ali permanecessem, até à 

sua revenda, dado serem constituídos, maioritariamente, por maquinaria 

industrial de grande dimensão. -------------------------------------- 

6. Neste contexto, foi pré-acordado um valor para o arrendamento de 

€1,00/m2, dado ser este o valor aprovado pelos órgãos municipais para 

a locação e alienação dos terrenos no Parque Empresarial de Chaves, 

no qual se inclui o Loteamento do MARC, e o prazo improrrogável de 6 

meses, a partir de 21 de janeiro de 2019, mediante a condição da IAG 

proceder à limpeza dos outros dois espaços, anteriormente ocupados 

pela Pastelnor. ----------------------------------------------------- 

7. Concretizada a limpeza dos espaços, anteriormente ocupados pela 

insolvente Pastelnor, veio a ser celebrado com a IAG, no pretérito dia 

26 de março de 2019, um contrato promessa de arrendamento, para fins 

não habitacionais, tendo por objeto o Entreposto 02, composto por 12 

módulos, com a área total de 3.704m2, o qual é susceptível de 

utilização independente, e faz parte prédio urbano supra identificado, 

inscrito na matriz predial da freguesia de Outeiro Seco sob o citado 

artigo 3191, do denominado Mercado Abastecedor da Região de Chaves.-- 

8. Para além do objeto, previsto na cláusula primeira, e das 

disposições legais aplicáveis, tal contrato prevê que o arrendamento, 

a celebrar, tenha a duração improrrogável de 6 meses, com efeitos a 

21/01/2019, e a renda mensal devida por tal ocupação seja de €3 704,00, 

correspondendo a €1,00/m2, com pagamento de sinal do valor 

correspondente a dois meses, ou seja a €7 408,00, e uma caução 

correspondente ao valor de 1 mês de renda, com a assinatura do contrato 

promessa. ---------------------------------------------------------- 

9.  Mediante a Proposta Nº 34/GAP/2019, o executivo camarário por 

deliberação de 15 de abril de 2019, aprovou a celebração do contrato 

de arrendamento para fins não habitacionais, tendo por objeto o 

Entreposto 02, composto por 12 módulos, com a área total de 3.704m2, 

o qual é susceptível de utilização independente, fazendo parte do 

prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de Outeiro Seco, 

concelho de Chaves, sob artigo 3191, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Chaves sob o nº 3250, registado a favor deste 

Município pela apresentação 2299 de 2017/09/07, pelo prazo, 

improrrogável, de seis meses, com efeitos, para o seu início, a 21 de 

janeiro de 2019, e a renda mensal de €3 704,00, em concretização do 

contrato-promessa de arrendamento, celebrado em 26 de março de 2019, 

com a sociedade espanhola International Auction Group, SLU, com sede 

em Barcelona-Espanha. ----------------------------------------------- 

10.  O prometido contrato de arrendamento para fins não habitacionais, 
veio a ser formalizado em 30 de maio de 2019, mediante assinatura 

eletrónica. -------------------------------------------------------- 

II – Justificação --------------------------------------------------- 
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1. Nos termos da Cláusula Terceira, do dito contrato, registado nos 

serviços municipais sob o nº 14/2019, tendo por objeto a totalidade 

do espaço do Entreposto E2, composto por 12 módulos, totalizando uma 

área de 3.704 m2, suscetível de utilização independente, o 

arrendamento duraria por um período improrrogável de 6 meses, 

retroagindo o seu início a 21/01/2019, tendo o seu términus em 

21/07/2019, e tendo por finalidade, nos termos do nº2, da Cláusula 2ª, 

daquele contrato, a instalação/depósito dos bens adquiridos pela 

arrendatária no processo judicial de insolvência nº 334/18.8T8CHV- 

Insolvente Pastelnor, Indústria e Inovação Alimentar, Lda.- Juízo 

Local Cível – Juiz 2- Tribunal Judicial de Vila Real, os quais lhe 

foram adjudicados pelo administrador de insolvência, tendo, assim, a 

obrigação de desocupar e restituir o espaço arrendado a partir do dia 

21/07/2019, perfeitamente limpo e nas condições iniciais de 

conservação. ------------------------------------------------------- 

2. A arrendatária IAG não procedeu à entrega e desocupação do local, 

sendo certo que desenvolveu diligências junto deste Município no 

sentido de justificar a manutenção dos bens no local, invocando que 

tratando-se de maquinaria de grande porte, a sua desmontagem estava a 

demorar mais tempo do que a previsão inicial, para o efeito. -------- 

3. Não tendo a arrendatária procedido à entrega do espaço arrendado, 

no prazo contratualmente estabelecido, o atraso na restituição do 

mesmo tem, nos termos do nº1, do Artigo 1045º, do Código Civil, para 

a locatária, a consequente obrigação, a título de indemnização, até 

ao momento da restituição, da compensação da renda que as partes tenham 

estipulado. -------------------------------------------------------- 

4. Nos termos do nº1, da Cláusula Quarta, pela utilização do espaço 

a arrendatária tinha a obrigação de pagar uma renda mensal no valor 

de €3 704,00 (três mil setecentos e quatro euros), ao que deu integral 

cumprimento durante o prazo de duração do contrato. ----------------- 

5. Foi neste contexto que em vista a colocar fim às obrigações 

decorrentes do retrocitado contrato, registado nos serviços municipais 

sob o nº 14/2019, em 2 de março do corrente ano, à luz do disposto no 

aludido Artigo 1045º do Código Civil, foi estabelecido um acordo 

indemnizatório visando a satisfação da obrigação da arrendatária 

compensar o município pela ocupação do retroidentificado espaço do  

Entreposto E2, composto por 12 módulos, com a área total de de 3.704 

m2, desde a cessação do contrato de arrendamento, em 21/07/2019, até 

à entrega do imóvel, no dia 02/03/2021, no total de €71 487,23, 

correspondente a rendas devidas. ------------------------------------ 

6. Foi estabelecido que na salvaguarda da melhor preservação do 

imóvel propriedade do Município, a arrendatária IAG, em satisfação do 

cumprimento da obrigação de compensar o valor de €71 487,23 pela não 

entrega atempada do espaço locado, dava à autarquia a estrutura 

metálica e respetivas chapas de revestimento, que constituem um 

armazém coberto com a área aproximada de 1800m2 e um túnel com 

aproximadamente 200m2 de ligação horizontal entre esse armazém e o 

armazém principal, correspondente à verba nº 25, do ativo móvel da 

massa insolvente da processo judicial de insolvência nº 334/18.8T8CHV-

Insolvente Pastelnor, Indústria e Inovação Alimentar, Lda.- Juízo 

Local Cível – Juiz 2- Tribunal Judicial de Vila Real, a qual lhe foi 

adjudicada, tendo-lhe sido atribuído, em sede de tal processo, o valor 

de €30 000,00 (trinta mil euros), sendo certo que o valor comercial 

correspondente, é, inequivocamente, superior (cerca de €200 000,00), 

de acordo com a estimativa orçamental apresentada, em sede do respetivo 

licenciamento da operação urbanística. ------------------------------ 
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7. Com a entrega das chaves, veio a verificar-se que o espaço não se 

encontrava limpo nem em boas condições para vir a ser utilizado, razão 

justificadora para a não liberação da caução depositada no valor de 

€3 704,00, conforme previsto no nº3 da Cláusula Quarta do citado 

contrato de arrendamento, enquanto a IAG não procedesse à limpeza do 

espaço. ------------------------------------------------------------ 

8. Na passada semana os serviços municipais – Divisão de Recursos 

Operacionais – constataram que o espaço do Entreposto 02 do MARC, 

supra melhor identificado, já se encontra com a necessária limpeza 

realizada, podendo, assim, a caução ser liberada. ------------------- 

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

Face ao exposto, em cumprimento do princípio da boa administração, 

previsto no Artigo 3º,  do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto,  

no nº1 do Artigo 1045º do Código Civil e alínea g), do nº1, do Artigo 

33º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de  12 de setembro, proponho ao 

executivo camarário que: -------------------------------------------- 

a) Sancione o “Acordo Indemnizatório Decorrente de Obrigação 

Contratual”, em anexo à presente proposta, celebrado com a sociedade 

International Auction Group, S.L.U. em satisfação do cumprimento da 

obrigação de compensar o valor €71 487,23, devido ao Município, pela 

não entrega atempada do Entreposto 02, composto por 12 módulos, com a 

área total de 3.704m2, susceptível de utilização independente, o qual 

faz parte do prédio urbano inscrito sob o artigo 3191 na matriz predial 

da freguesia de Outeiro Seco, concelho de Chaves, descrito na 

Conservatória na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o nº 

3250, mediante a entrega ao Município da estrutura metálica e 

respetivas chapas de revestimento, que constituem um armazém coberto 

com a área aproximada de 1800m2 e um túnel com aproximadamente 200m2 

de ligação horizontal entre esse armazém e o armazém principal, 

correspondente à verba nº 25, do ativo móvel da massa insolvente da 

processo judicial de insolvência nº 334/18.8T8CHV- Insolvente 

Pastelnor, Indústria e Inovação Alimentar, Lda.- Juízo Local Cível – 

Juiz 2- Tribunal Judicial de Vila Real; ----------------------------- 

b) Consequentemente, que a caução prestada, no montante de €3 704,00, 

e para efeitos do previsto na Cláusula Terceira do aludido “Acordo 

Indemnizatório”, seja liberada e devolvida para a conta da IAG indicada 

no nº2, da mesma cláusula; ------------------------------------------ 

c) Por fim, no caso de decisão favorável, dever-se-á remeter a 

presente proposta à Divisão de Gestão Financeira para ulterior 

operacionalização, nomeadamente para efeitos de promoção do incremento 

patrimonial e das respetivas actualizações registrais do prédio supra 

descrito e de liberação da caução. ---------------------------------- 

Chaves, 5 de julho de 2021. ----------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

Em anexo: Acordo Indemnizatório e 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 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 



                                                                F. 144 

                                                                  _____________________ 

 
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 quarenta e cinco minutos, para constar se 

lavrou a presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e 

vou assinar, junto do Presidente. ----------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 

000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009. ------- 

                                                           


