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Nº20 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 16 de setembro 

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

Aos dezasseis dias do mês de setembro 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 treze de setembro de dois mil e vinte e um. --- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. NUNO VAZ RIBEIRO.  

Iniciada a reunião, usou da palavra o Presidente da Câmara, Nuno Vaz, 

tendo começado por cumprimentar os membros do órgão executivo 

municipal e desejar a todos votos de boa saúde. --------------------- 

Seguidamente, o Presidente da Câmara deu conhecimento ao Executivo 

Municipal dos assuntos identificados infra, relacionados com a 

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

a) “Livro “Lenocínio vs Prostituição” uma visão de alerta e 

sensibilização” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, deu nota que a Biblioteca Municipal de Chaves recebeu na 

sexta-feira, dia 3 de setembro, a apresentação do livro “Lenocínio vs 

Prostituição – Visão dos Magistrados e Polícias”, da autoria de João 

Carlos Ribeiro da Cruz, que aborda o tema da prostituição, lenocínio, 

violência doméstica e ainda tráfico de seres humanos em Portugal. --- 

O evento contou com a presença de Francisco Melo, vice-presidente da 

autarquia do Comissário da Polícia de Segurança Pública, Márcio 

Mendes, e do Comandante da GNR do Destacamento Territorial de Chaves, 

Capitão Luís Pinheiro, apresentando testemunhos sobre a sua 

experiência profissional no âmbito da temática. --------------------- 

A obra, do flaviense Cabo da Guarda Nacional Republicana (GNR) e mestre 

em Criminologia pela Universidade do Porto, resultou da continuação 

do projeto de investigação no âmbito da dissertação de mestrado e 

reúne um conjunto de depoimentos de magistrados do Ministério Público 

e de elementos da Polícia Criminal. --------------------------------- 

b) “Chaves associou-se à campanha de consciencialização para a 

Distrofia Muscular de Duchenne uma doença rara que afeta bebés” - 

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

que a Autarquia iluminou no dia 07 de setembro, o edifício da Câmara 

Municipal de Chaves com a cor vermelha, para celebrar o Dia Mundial 

para a Consciencialização da Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), uma 

doença neuromuscular rara que afeta principalmente os bebés do sexo 

masculino. --------------------------------------------------------- 

A iniciativa integrou a campanha “Juntos, podemos mudar a vida das 

nossas crianças”, uma ação de sensibilização levada a cabo pela 



                                                                F. 252 

                                                                  _____________________ 

 
Associação Portuguesa de Neuromusculares (APN), juntando-se ao 

movimento global de iluminação de um monumento nacional. ------------ 

A Câmara Municipal de Chaves integrou assim a lista de outros 

monumentos nacionais e internacionais que aderiram ao movimento, tais 

como o Coliseu (Itália), a Sagrada Família (Espanha), as Cataratas do 

Niágara (Canadá), a Ponte Yavuz Sultan Selim (Turquia), a Torre Petrin 

(República Tcheca), que simbolicamente também foram iluminados com a 

cor vermelha, uma luz intensa que, segundo a World Duchenne 

Organization (WDO), permitiu cumprir o objetivo de unir as 

organizações nacionais e internacionais de doentes, a nível mundial, 

mostrando a solidariedade à comunidade de Duchenne. ----------------- 

Para mais informações sobre a APN: http://www.apn.pt ---------------- 

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

congratula o flaviense André Reis pela conquista do troféu Andadura 

Racing, ao vencer com Coalford Hardy, a corrida de velocidade de 2 

tempos em 1600m, em prova que decorreu no passado fim de semana no 

hipódromo de Antela, em Espanha. ------------------------------------ 

d) “Inscrições abertas para novo calendário de Atividade Física 

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

deu nota que após um interregno o Município de Chaves retoma o 

calendário das Atividades Físicas Séniores à comunidade local, com 

inscrições gratuitas a realizar no Centro Cultural de Chaves e nas 

respetivas Juntas de Freguesia. ------------------------------------- 

Com o objetivo de proporcionar ocupação de tempos livres e fomentar a 

convivência em faixas etárias mais maduras estas atividades 

desportivas pretendem contribuir para uma melhoria do desenvolvimento 

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

As atividades iniciaram no dia 13 de setembro de 2021 e decorrerão até 

ao dia 25 de junho de 2022, havendo sessões semanais dinamizadas por 

professores e desenvolvidas no Pavilhão e Piscina Municipal, assim 

como nos locais devidamente designados em cada freguesia do concelho, 

aderentes ao projeto. ----------------------------------------------- 

As atividades decorrerão de acordo com as orientações da DGS em vigor 

e poderão ser interrompidas a qualquer momento por motivos de saúde 

pública. ----------------------------------------------------------- 

e) “Município reinicia as atividades desportivas para crianças e 

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

deu nota que se vão reiniciar as atividades de Iniciação e Adaptação 

ao Meio Aquático, Ténis de Mesa, Escalada, Slide e Rappel, Ciclismo, 

Canoagem, e Atletismo, promovidas pelo município de Chaves e 

orientadas por formadores qualificados. ----------------------------- 

Com o objetivo de incentivar a adoção de estilos de vida saudáveis e 

iniciar modalidades desportivas diversas entre as faixas etárias mais 

jovens do concelho, serão proporcionadas de 27 de setembro de 2021 a 

25 de junho de 2022, atividades desportivas gratuitas para crianças e 

jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 15 anos. ------------ 

As atividades decorrerão de acordo com as orientações de saúde pública 

pela DGS, e poderão ser interrompidas a qualquer momento por motivos 

sanitários. -------------------------------------------------------- 

As inscrições são efetuadas por ordem de chegada, no Centro Cultural 

de Chaves, havendo um limite de inscrições por cada turno e a cada 

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

Mais informações em https://www.chaves.pt/pages/174 ----------------- 

f) “Centro Cultural de Chaves retoma a programação musical com Concerto 

de Catarina Munhá Trio” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o auditório do Centro Cultural de Chaves 

será palco, já no próximo dia 17 de setembro, pelas 22h00, do concerto 
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de Catarina Munhá Trio, uma jovem cantora e compositora com um vasto 

reportório instrumental, assumidamente curiosa e incorrigível, que 

desde tenra idade dedica o seu tempo e criatividade a escrever canções. 

Catarina Munhá ainda não sabe bem quem é, mas também não tem pressa 

em descobrir. ------------------------------------------------------- 

Aos 5 anos pegou num piano e não o largou mais. Seguiram-se o violino, 

a guitarra, o sintetizador, o ukulele, e nem a pandeireta deixou em 

paz. Tocou desde noturnos de Chopin a covers de Pink Floyd passando 

por Jam Sessions de música tradicional Irlandesa. ------------------- 

O concerto inicia um conjunto de espetáculos organizados pelo 

Município de Chaves, com entrada gratuita, limitada à lotação 

existente. Os bilhetes são sujeitos a levantamento prévio na 

Biblioteca Municipal de Chaves ou Posto de Turismo do Alto Tâmega. -- 

Poderá ainda proceder ao levantamento dos bilhetes no local onde se 

realizem os espetáculos, meia hora antes do início, caso se verifiquem 

desistências ou não se encontre esgotado. --------------------------- 

No espaço de realização do espetáculo serão implementadas as medidas 

de proteção da saúde pública em vigor. ------------------------------ 

g) “Exposição “Da Figuração à Abstração” no Museu de Arte Contemporânea 

Nadir Afonso” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, deu nota que abriu ao público, no passado sábado, dia 11 de 

setembro (sábado), no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso 

(MACNA), o terceiro e último momento expositivo intitulado “Da 

Figuração à Abstração”, com obras de Nadir Afonso pertencentes a 

diversas coleções institucionais, nomeadamente ao Museu Nacional de 

Soares dos Reis, ao Atelier-Museu Júlio Pomar, ao Centro de Arte 

Moderna– Fundação Calouste Gulbenkian, à Fundação Millennium BCP, à 

Fundação de Serralves e à Fundação Nadir Afonso. -------------------- 

Integrado na efeméride do centenário de nascimento do mestre flaviense 

Nadir Afonso, e no âmbito do programa comemorativo Nadir Afonso, entre 

o local e o global, o município apresenta uma coleção que coloca lado 

a lado alguns autores influentes no percurso artístico de Nadir Afonso, 

com especial incidência nos anos de formação na Escola Superior de 

Belas-Artes do Porto: Dordio Gomes, Fernando Lanhas, Júlio Pomar e 

Júlio Resende. ------------------------------------------------------ 

No dia de abertura, a exposição contou com entrada gratuita e uma 

visita guiada proporcionada pela curadora Maria do Mar Fazenda. ----- 

Esta mostra expositiva estará patente ao público até ao dia 5 de 

dezembro de 2021, de terça a domingo, das 10h30 às 13h00 e das 14h30 

às 19h00. ----------------------------------------------------------- 

h) “Espetáculo Etnomusical alusivo ao tempo das Invasões Francesas 

animou a noite flaviense” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente 

da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que no passado sábado, dia 11 de 

setembro, o Largo da Lapa e a envolvente do Forte de S. Francisco 

foram palco de um espetáculo Etnomusical alusivo às invasões 

francesas, por ocasião dos 200 anos da morte de Napoleão Bonaparte. O 

evento contou com a participação de mais de duas centenas de 

espectadores, em cumprimento das normas vigentes de saúde pública. -- 

Inserido no projeto “Chaves, Pólo de Cultura em Rede: Dois mil anos 

de história, arquitetura e cultura”, cuja a ação foi calendarizada em 

abril do corrente ano, a encenação teatral ao som da música tradicional 

portuguesa, com gaitas de foles, pauliteiros e zés pereiras, ficou 

marcada pelos aplausos calorosos do público no decorrer do espetáculo, 

com destaque para animação das personagens à época e para o espetáculo 

pirotécnico de fogo preso nas muralhas do Forte de S. Francisco. ---- 

O evento, realizado numa vertente pedagógica e histórica, colocou em 

evidência a importância do Forte de São Francisco, numa partilha da 
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herança cultural que se preservou até ao tempo presente e de que Chaves 

e os flavienses tanto se orgulham. ---------------------------------- 

Projeto financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia ‐ 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. -------------------------- 

i) “Chaves associa-se à Semana Europeia da Mobilidade para incentivar 

hábitos sustentáveis e saudáveis” - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Município de Chaves 

volta a associar-se à iniciativa "Semana Europeia da Mobilidade (SEM)" 

e ao "Dia Europeu Sem Carros (DESC)", como tem vindo a acontecer desde 

2003. As iniciativas, promovidas pela Comissão Europeia, a decorrer 

entre os dias 16 e 22 de setembro, um pouco por toda a Europa, têm 

como lema “Mova-se de forma sustentável. Seja saudável”, de forma a 

prestar homenagem às dificuldades sentidas ao longo da pandemia da 

COVID-19. ---------------------------------------------------------- 

Esta iniciativa procura encorajar e motivar as cidades e vilas para a 

necessidade de implementação e promoção de medidas de transporte 

sustentáveis, desafiando os cidadãos a encontrarem outras alternativas 

de transporte mais amigas do ambiente e consequentemente da saúde. -- 

A Semana Europeia da Mobilidade celebra a resiliência dos municípios 

europeus e as suas conquistas, tentando, ao mesmo tempo, manter a 

tendência de aumento da mobilidade ativa e de utilização de mobilidade 

com emissões baixas ou nulas. Na 24ª edição do Dia Europeu sem Carros, 

dia 22 de setembro, as viagens serão gratuitas nos Transportes Urbanos 

de Chaves (TUC). ---------------------------------------------------- 

O Programa municipal deste ano contempla ações dirigidas a todos os 

cidadãos flavienses, destacando-se: --------------------------------- 

- 16 e 17 de setembro | ‘’Passeio de Bicicleta’’ pela ciclovia, no 

qual poderão participar com bicicleta própria ou disponibilizada pelo 

município de forma gratuita; ---------------------------------------- 

- 18 de setembro | Aulas de dança e disponibilização de bicicletas, 

no Largo General Silveira; ------------------------------------------ 

- 21 de setembro | ‘’Move-te pela tua Saúde’’, atividade promovida 

pela Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa – Alto 

Tâmega, no Largo General Silveira, Largo do Monumento e na Madalena, 

havendo ainda palestras do projeto “Escola Segura” pela PSP, nas 

escolas EB N.º5 de Casa dos Montes, EB1 N.º 1 de Santo Amaro, EB1 N.º3 

do Caneiro e Centro Escolar Santa Cruz/Trindade. -------------------- 

- 22 de setembro | Animação de rua e disponibilização de bicicletas 

para experimentar uma locomoção citadina mais saudável; ------------- 

- 22 de setembro | ‘’Music Sessions’’, com animação musical no interior 

dos Transportes Urbanos de Chaves pela Escola de Música e Ballet 

Mozart. Para assistir basta que faça uma viagem nos autocarros. ----- 

De referir que o Município de Chaves é uma das seis autarquias a nível 

nacional que aderiu ininterruptamente a esta iniciativa. ------------ 

j) “Regulamento Municipal de Apoio às Empresas e Empresários do 

Concelho de Chaves em virtude da Pandemia por Covid-19” - Sobre este 

assunto e na sequência das questões apresentadas nas últimas reuniões 

da câmara, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu conhecimento 

ao executivo municipal, do diário da república no qual se encontra 

publicado, o referido regulamento, n.º 68, do dia 08 de abril de 2021, 

página 160 a 165, tendo disponibilizado uma cópia a quem o pretendesse. 

De seguida, procedeu, à leitura do n.º 1, do artigo 9º, do referido 

regulamento, que seguidamente se transcreve: ”A decisão sobre a 

atribuição do apoio previsto no presente regulamento cabe ao 

Presidente da Câmara Municipal, através de despacho.”, tendo referido, 

ainda, que o retrocitado regulamento foi aprovado, por unanimidade, 

pelo órgão executivo municipal e pelo órgão deliberativo municipal. 
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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 começado a sua intervenção por 

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

De seguida, associou-se, em seu nome e do “PSD” aos votos de 

congratulação apresentados, anteriormente, pelo Presidente da Câmara.  

Seguidamente, e partindo do princípio que esta será a última reunião 

deste mandato do executivo municipal, gostaria de dar nota, que pese 

embora todas as discussões que aconteceram, todas elas decorreram, com 

certeza, das visões e dos diferentes pontos de vista que cada um possa 

ter sobre determinadas matérias, tendo, contudo, todo o mandato 

decorrido com urbanidade, formulando votos das maiores felicidades a 

todos. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Não pode estar mais de acordo, não há nenhuma questão de natureza 

pessoal ou outra motivação que fique das discussões que existiram, 

ficando a relação cordial que sempre existiu e será mantida, desejando 

felicidades a todos e que as decisões do próximo dia 26 decorram com 

normalidade, como tem sido hábito. ---------------------------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, JOÃO CARLOS 

ALVES NEVES. -------------------------------------------------------- 

Usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor João 

Carlos Alves Neves, tendo começado a sua intervenção por cumprimentar 

todos os presentes, e de seguida, tendo em conta que, eventualmente, 

esta é a última reunião do mandato, despede-se, agora, da política ao 

fim de 47 anos, deixando amigos em todos os partidos e até porque a 

condição de saúde não ajuda. ---------------------------------------- 

Agradece a todos pela forma amável como foi tratado. ---------------- 

Durante a sua vida política lidou com vários Presidentes da República, 

recordando que o Dr. Jorge Sampaio veio inaugurar o Lar de Vilar de 

Nantes. ------------------------------------------------------------ 

Em relação ao assunto “Regulamento Municipal de Apoio às Empresas e 

Empresários do Concelho de Chaves em virtude da Pandemia por Covid-

19”, a resposta dada pelo Senhor Presidente da Câmara, não o satisfaz, 

já fez o pedido há muito tempo e por várias vezes, sendo certo que vai 

embora sem ter obtido qualquer resposta. ---------------------------- 

O Senhor Presidente solicita pareceres à “CCDR-N”, sobre diversas 

matérias, também deveria pedir um sobre a legalidade deste 

regulamento. ------------------------------------------------------- 

Aqui todos os vereadores foram eleitos, mas apenas os vereadores na 

oposição não têm conhecimento de quanto e a quem foram atribuídos os 

apoios, neste contexto, apresentou, por escrito, a seguinte 

declaração: -------------------------------------------------------- 

“Antes de começar a ordem de trabalhos, quero informar o senhor 

Presidente da Câmara e restante vereação do seguinte: --------------- 

1 – No dia 07 de setembro entreguei uma participação no Ministério 

Público contra o Presidente da Câmara de Chaves. -------------------- 

2 – Informo que nada me move contra o cidadão Nuno Vaz. A dita 

participação tem a ver com a gestão do Presidente da Câmara. -------- 
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3 – Fi-lo porque esgotei a paciência. Fiz requerimentos dirigidos ao 

Senhor Presidente da Câmara sobre vários assuntos dos quais, além de 

não obter qualquer resposta cabal, se resumiram a meros “desabafos” 

algo irónicos. ------------------------------------------------------ 

4 – Face aos acontecimentos recentes, denunciados publicamente pelo 

senhor Vereador Eng. Victor Santos, sobre aspetos da gestão do 

presidente da Câmara, muitos deles ferindo a honorabilidade, não só 

do Presidente, como também do órgão autárquico em si do qual faço 

parte, como democrata que sou e pessoa de bem, não poderia ficar 

indiferente, sob pena de perder a credibilidade dos milhares de 

flavienses que confiaram em mim nas últimas eleições autárquicas. --- 

5- Tomei esta atitude a bem do funcionamento da democracia. --------- 

João Neves ---------------------------------------------------------- 

Vereador” ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Em primeiro lugar, deseja ao Senhor Vereador, João Neves, muita saúde 

e muitos anos de vida. ---------------------------------------------- 

No que diz respeito à última parte da intervenção do Senhor Vereador, 

considera que a democracia se faz com o conjunto dos instrumentos que 

existem, de acordo com a interpretação de quem a exerce, sendo que o 

Senhor Vereador, João Neves, entende que a política se faz com 

instrumentos judiciais. Nesse contexto, o Presidente da Câmara e/ou o 

cidadão defenderão a honra da Instituição e do próprio, nos locais 

próprios. ---------------------------------------------------------- 

Quanto às iniciativas que possam ser levadas a cabo, na perspetiva 

ativa ou passiva, só deverão ocorrer após o período eleitoral, onde 

certamente existirá a oportunidade para dirimir todos os assuntos, em 

nome do Município ou a título pessoal. ------------------------------ 

Relativamente ao Regulamento Municipal de Apoio às Empresas e 

Empresários do Concelho de Chaves em virtude da Pandemia por Covid-

19, informa que, como habitualmente acontece com outros programas, o 

relatório será devidamente apresentado aos órgãos municipais aquando 

da sua conclusão, num relatório produzido pela unidade orgânica 

responsável. ------------------------------------------------------- 

 

 

IV - 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 

saudar cordialmente todos os presentes. ----------------------------- 

Aproximando-se um novo momento de decisão autárquica e de escolha dos 

representantes dos flavienses, e sendo esta provavelmente a última 

reunião deste mandato, faço votos de que a campanha e o ato eleitoral 

decorram com normalidade pois valorizo muito a democracia, a liberdade 

e a tolerância, pelo que espero que todas as candidaturas e respetivos 

candidatos autárquicos possam apresentar livremente as suas ideias, 

propostas e projetos e que a afluência nas urnas seja muito expressiva, 

para que a escolha possa traduzir a vontade, os anseios e o desejo dos 

flavienses. -------------------------------------------------------- 

Espero que a composição do novo executivo vá ao encontro das 

necessidades, expectativas e legítimas aspirações dos flavienses e 

sirva os interesses de Chaves, cidade e concelho. ------------------- 
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Da minha parte, quero apenas referir que foi uma honra representar os 

meus concidadãos neste órgão, que sempre agi de acordo com aquilo que, 

na minha consciência, era o melhor para Chaves e para os flavienses e 

que as minhas posições neste órgão nunca traduziram desvalorização ou 

menorização de outras posições individuais ou partidárias mas apenas 

foram expressão daquilo que efetivamente pensava, sentia e desejava, 

imbuída do espírito de missão e ao serviço da causa pública, exigência 

ética que sempre pautou a minha atuação pública, em defesa do bem 

comum e não de interesses pessoais! --------------------------------- 

Que vença a democracia! Agradeço a colaboração e compreensão de todos 

e, apesar de alguns momentos de tensão, que naturalmente houve ao 

longo do mandato, quero realçar o clima predominante de respeito e 

cooperação em nome de Chaves e dos flavienses. Desejo os maiores 

sucessos e realizações pessoais a todos. ---------------------------- 

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

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

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

concorda com as palavras proferidas pela Sra. Vereadora, sendo essa a 

sua opinião e traduz exatamente aquilo que foi o exercício do mandato 

dos últimos quatro anos. -------------------------------------------- 

 

 

V - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIALISTA, ENG. VICTOR AUGUSTO 

COSTA SANTOS. ------------------------------------------------------- 

Usou da palavra, o Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. Victor 

Augusto Costa Santos, tendo começado a sua intervenção, por 

cumprimentar todos os presentes. ------------------------------------ 

De seguida, disse que se associa, partilha e revê nas palavras de 

todos os Vereadores, relativamente a estes quatro anos de mandato, 

agradecendo a todos e despedindo-se até uma próxima oportunidade. --- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 19 de agosto de 2021. -------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção dos 

Vereadores do Partido Social Democrata, Senhor João Carlos Alves 

Neves, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas e do Vereador do 

Partido Socialista, Senhor Eng. Victor Augusto Costa Santos, e quatro 

votos a favor, dos restantes membros deste órgão, aprovar, depois de 

lida, a referida ata. ----------------------------------------------- 

 

 

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

Chaves, realizada em 02 de setembro de 2021. ------------------------ 

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

Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o 

Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. Victor Augusto Costa 

Santos, afim de interpelar o Senhor Presidente da Câmara, sobre as 

diligências que o mesmo iria desenvolver acerca dos dois pedidos de 

esclarecimentos por si apresentados na última reunião. -------------- 
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Relativamente à aprovação da presente ata, irá votar contra a mesma, 

por as intervenções do Senhor Presidente terem sido compostas. ------ 

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

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

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

estas questões são extemporâneas e deveriam ter sido colocadas, no 

período antes da ordem do dia. -------------------------------------- 

Neste ponto, já se entrou na ordem do dia estando-se a analisar e 

discutir a aprovação da ata da reunião da câmara do dia 02.09.2021. - 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria com o voto 

contra do Vereador do Partido Socialista, Senhor Eng. Victor Augusto 

Costa Santos e com a abstenção do Vereador do Partido Social Democrata, 

Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, e cinco votos a favor, 

dos restantes membros deste órgão, aprovar, depois de lida, a referida 

ata. --------------------------------------------------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. PROPOSTA DE DOAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BENS IMÓVEIS – DUAS FRACÇÕES 

AUTÓNOMAS – E VALORES MOBILIÁRIOS, REALIZADA PELO CLUBE DE CAMPISMO E 

CARAVANISMO DE CHAVES. ACEITAÇÃO. PROPOSTA Nº 85/GAPV/2021. --------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos deste Município nº 10588, documento cujo teor aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, a 

Associação Clube de Campismo e Caravanismo de Chaves – CCCC -, na 

pessoa do Presidente da Direção, Albano Ferreira Dinis Gomes, no âmbito 

do processo de dissolução da associação, veio manifestar a sua vontade 

no sentido de doar, a favor deste Município, a quantia, aproximadamente 

de € 70.000,00 (setenta mil euros), bem como duas frações autónomas 

que fazem parte do prédio constituído em propriedade horizontal, sito 

na Avenida Tenente Valadim, freguesia de Santa Maria Maior, concelho 

de Chaves e que a seguir se identificam: ---------------------------- 

a) Fração autónoma BN, correspondente à sala nº 5, do prédio urbano 

constituído em regime de propriedade horizontal, sito na Av. Tenente 

Valadim, Freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, inscrito 

na respetiva matriz sob o artigo 3120, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Chaves sob o nº 103, ainda não registada a favor 

do Clube de Campismo e Caravanismo de Chaves, mas com título de 

aquisição de por escritura de compra e venda de 7 de junho de 2002, 

com o valor patrimonial tributário de €20 327,10; ------------------- 

b) Fração autónoma BM, correspondente à sala nº 4, do prédio urbano 

constituído em regime de propriedade horizontal, sito na Av. Tenente 

Valadim, Freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, inscrito 

na respetiva matriz sob o artigo 3120,descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Chaves sob o nº 103, ainda não registada a favor 

do Clube de Campismo e Caravanismo de Chaves, mas com título de 

aquisição de por escritura de 19 de junho de 1990, com o valor 

patrimonial tributário de €20 327,10; ------------------------------- 

2. A concessão de tais liberalidades, a favor do Município de Chaves, 

no escopo da deliberação da assembleia geral extraordinária da 

Associação, de 18 de junho de 2021, é acompanhada das seguintes 

condições e finalidades: -------------------------------------------- 
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a) Relativamente à doação em dinheiro, que a quantia seja investida 

em benfeitorias no Parque de Campismo do Rebentão, na forma de 

construção do segundo bloco sanitário (semelhante ao existente) ou na 

construção de uma sala de convívio, donde conste placa informativa da 

oferta feita pelo CCCC; --------------------------------------------- 

b) Quanto às frações a doar, não poderão as mesmas ser alienadas 

por um prazo de 10 anos, e, ainda, que os troféus e lembranças que 

constituem o espólio do Clube sejam mantidos em exposição pública. -- 

3. A figura da doação encontra-se definida no artigo 940º do Código 

Civil como um contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de 

liberalidade e à custa do seu património, dispõe gratuitamente de uma 

coisa ou de um direito, ou assume uma obrigação, em benefício do outro 

contraente, podendo assumir uma forma modal, nos termos do artigo 

963º, do mesmo Código. ---------------------------------------------- 

4. Neste contexto, a materialização da vontade manifestada está, 

assim, dependente de aceitação da doação proposta, por parte do 

donatário, no caso, o Município de Chaves e nas condições apresentadas, 

sendo certo que a liberalidade concedida e consubstanciada na entrega 

da quantia em dinheiro, deverá ser, apenas, aplicada para a 

retromencionada finalidade, a concretizar no prazo de dois anos. ---- 

5. Os municípios nos termos do disposto nas alíneas a) e f), do nº2, 

do artigo 23º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 

ulteriores alterações, entre outras, dispõem de atribuições nos 

domínios do equipamento rural e urbano e dos tempos livres e desporto. 

6. E, nos termos do disposto na alínea j), do nº1, do artigo 33º, do 

mesmo Anexo I, da Lei nº 75/2013, compete à câmara municipal, no âmbito 

da organização e funcionamento dos seus serviços e no da gestão 

corrente, aceitar doações, legados e heranças a beneficio de 

inventário, sendo certo que, estando as autarquias locais vinculadas 

ao principio da especialidade previsto no artigo 45º, do mesmo diploma, 

não podem estas aceitar doações com encargos para a realização de 

interesses estranhos às suas atribuições, facto que, na situação em 

apreço, não se verifica. -------------------------------------------- 

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

• Considerando a vontade expressa pelo Clube de Campismo e 

Caravanismo de Chaves no sentido de materializar tal liberalidade, a 

favor deste município, com a entrega da quantia de €65 000,00 do saldo 

da conta a prazo, e do remanescente ou saldo final da importância de 

€12 002,96, da conta à ordem da associação, ao qual serão deduzidas 

as despesas necessárias e inerentes à dissolução da associação e ao 

pagamento das despesas correntes, saldos, esses, existentes à data e 

aprovados na assembleia geral que deliberou a dissolução, em 18 de 

junho de 2021, e destinadas a apoiar financeiramente a realização de 

benfeitorias no Parque de Campismo do Rebentão, bem como as frações 

autónomas designadas pelas letras BN e BM, do prédio urbano sito na 

Av. Tenente Valadim, Freguesia de Santa Maria Maior, concelho de 

Chaves, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 3120, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 103, nas condições 

propostas; --------------------------------------------------------- 

Assim, pelas razões anteriormente enunciadas, proponho ao executivo 

camarário a aprovação do seguinte: ---------------------------------- 

a) Que, de acordo com a vontade inequivocamente manifestada pela 

Associação Clube de Campismo e Caravanismo de Chaves, Instituição de 

Utilidade Pública, NIPC 501684034, seja aceite, por parte deste 

Município, a quantia de €65 000,00, à data da deliberação da aprovação 

da dissolução da associação, constituindo o saldo existente na conta 

a prazo, bem assim o montante final da conta à ordem, à mesma data, 



                                                                F. 260 

                                                                  _____________________ 

 
no montante de €12 002,96, e à qual serão deduzidas as importâncias 

necessárias à dissolução e extinção da associação, bem assim, as 

importâncias necessárias a suportar as despesas correntes até à 

extinção, importâncias, essas, destinadas à construção do segundo 

bloco sanitário, semelhante ao existente, ou à construção de uma sala 

de convívio no Parque de Campismo do Rebentão, propriedade deste 

Município, a concretizar no prazo de dois anos, após a entrega do 

dinheiro, donde conste placa informativa da oferta feita pelo CCCC; 

bem como seja aceite a doação das frações autónomas a seguir 

identificadas: ----------------------------------------------------- 

i) Fração autónoma BN, correspondente à sala nº 5, do prédio urbano 

constituído em regime de propriedade horizontal, sito na Av. Tenente 

Valadim, Freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, inscrito 

na respetiva matriz sob o artigo 3120, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Chaves sob o nº 103, ainda não registada a favor 

do Clube de Campismo e Caravanismo de Chaves, mas com título de 

aquisição de 7 de junho de 2002, com o valor patrimonial tributário 

de €20 327,10; ------------------------------------------------------ 

ii) Fração autónoma BM, correspondente à sala nº 4, do prédio urbano 

constituído em regime de propriedade horizontal, sito na Av. Tenente 

Valadim, Freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, inscrito 

na respetiva matriz sob o artigo 3120,descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Chaves sob o nº descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves sob o nº 103, ainda não registadas a favor do Clube 

de Campismo e Caravanismo de Chaves, mas com título de aquisição de 

19 de junho de 1990, com o valor patrimonial tributário de €20 327,10; 

b) Que tal liberalidade respeitante aos valores mobiliários, que 

antecipadamente se reconhece como um ato nobre e de especial relevância 

para a comunidade flaviense, ingresse no património municipal pela 

rubrica da receita 08 01 99 99 e fique domiciliada na conta patrimonial 

59.4.1 – Doações em numerário, sendo certo que a quantia em causa será 

apenas aplicada para a finalidade supra descrita e a concretizar no 

aludido prazo; ------------------------------------------------------ 

c) Que, para efeitos de atribuição de valores à doação das 

retroidentificadas frações autónomas, sejam considerados os respetivos 

valores patrimoniais tributários e seja expressamente aceite o ónus 

da sua inalienabilidade pelo prazo de 10 anos e, ainda, a obrigação 

do Município de Chaves manter os troféus do Clube expostos, em termos 

a protocolar; ------------------------------------------------------- 

d) Que o Presidente da Câmara ou o seu substituto legal, fique, 

desde já, legitimado a praticar todos os atos necessários à 

materialização da doação, incluindo a outorga da respetiva escritura 

de doação dos imóveis, nos termos exarados; ------------------------- 

e) Por último, deverá a Câmara Municipal apresentar os seus 

agradecimentos à Associação Clube de Campismo e Caravanismo de Chaves, 

pelo generoso gesto praticado a favor das populações locais, maxime, 

do interesse público em geral.  ------------------------------------- 

Chaves, 13 de setembro de 2021. ------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 
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4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS EM VIATURA PARTICULAR. 

REQ: HUGO ALEXANDRE CARVELA SANDIM. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

Nº127/DAG/2021. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Dos factos ----------------------------------------------------- 

1) Através dos Emails com o registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local sob os n.ºs 1923/21 e 5908/21, 

Hugo Alexandre Carvela Sandim veio solicitar a assunção de 

responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao pagamento 

de uma indemnização pelos danos sofridos na sua viatura na sequência 

do embate num buraco existente na via não sinalizado quando circulava 

na Rua Dom Gualdim Pais em direção a Chaves. ------------------------ 

2) Invoca, em defesa do direito reclamado, que pelas 09h30, do dia 

10/02/2021 ao circular na Rua Dom Gualdim Pais em direção a Chaves 

embateu com o seu veículo ligeiro automóvel com a matrícula 87-FJ-41  

“ … num buraco de grandes dimensões existente na via, na qual não foi 

possível desviar do mesmo em virtude de circularem outros veículos no 

sentido oposto e não estando o mesmo sinalizado.” ------------------- 

3) Na sequência desse incidente, o requerente alega a existência de 

danos patrimoniais na sua esfera jurídica, ou seja, no veículo de que 

é proprietário, muito concretamente danos no rebentamento do 

pneumático, empeno da jante, desconhecendo a existência de alguma 

outra anomalia nos órgãos de direção ou suspensão que apenas um 

mecânico poderá averiguar tal situação. ---------------------------- 

4) No sentido de ver a sua pretensão deferida, o requerente instruiu 

a petição com os seguintes documentos: ----------------------------- 

a) Participação com o NPP:62097/2021, elaborada pela Polícia de 

Segurança Pública, constando do respetivo documento em síntese o que 

segue: “ … foi solicitada a presença desta polícia ao local (item 

local da ocorrência), em virtude de ali ter ocorrido uma situação de 

danos numa roda de uma viatura causados por um buraco naquela artéria. 

Chegados ao local dirigiu-se me o Participante (Proprietário), 

identificado nesta peça, comunicando que momentos antes quando se 

deslocava naquela artéria sentiu um estrondo na roda direita da 

viatura, parando de imediato, detetando um enorme buraco não 

sinalizado ao centro daquela faixa de rodagem. --------------------- 

No local confirmamos o referido buraco no asfalto sem qualquer 

sinalização prévia, assim como verificamos a viatura com o pneu 

danificado e totalmente vazio, desconhecendo se existiam mais danos 

na roda e direção não visíveis de momento. -------------------------- 

De momento desconhece o valor dos prejuízos causados, apenas a viatura 

sem condições para circular de momento.”; --------------------------- 

b) Cópia do registo fotográfico de pneus e do local do acidente; 

c) Cópia do registo de propriedade da viatura; ------------------ 

d) Fotocópia do Orçamento emitido em 15/03/2021 pela “oficina” 

denominada “ESCAPAUTO de Humberto José Teixeira do Souto, Reparações 
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em Automóveis e Montagem de Escapes” em nome de Hugo Sandim, no valor 

de € 274,63; ------------------------------------------------------- 

e) Orçamento emitido pela oficina “Batista, pneus, Bruno Maciel 

Esteves Batista”, em nome de Hugo Alexandre Carvela Sandim no valor 

de € 235,80. ------------------------------------------------------- 

f) Seguro da companhia de Seguros “Fidelidade”, relativo à viatura 

com a matrícula 87-FJ-41 cujo segurado consta Hugo Alexandre Carvela 

Sandim. ------------------------------------------------------------ 

5) Na sequência do retromencionado pedido, o processo veio a ser 

encaminhado para a Divisão de Recursos Operacionais, em que os 

referidos serviços tendo como referência a Informação n.º68/DAG/2021, 

de 06/05/2021, emitiram a seguinte informação n.º 93/2021/DRO, de 

02/07/2021 -: ------------------------------------------------------- 

“Os serviços da Divisão de Recursos Operacionais, nomeadamente o setor 

de Vias não teve atempadamente (Antes da Ocorrência do acidente), 

conhecimento da existência do buraco na faixa de rodagem da via, 

precisamente no local que ocorreu o referido acidente.”(…) ----------  

Após diagnóstico realizado no local o buraco resultou das más condições 

climatéricas ocorridas nesse período e constante passagem de veículos 

pesados.------------------------------------------------------------ 

Após o conhecimento da existência do referido buraco (…), o setor de 

vias procedeu á reparação do buraco, em menos de 8 horas, de modo a 

garantir as condições mínimas de segurança rodoviária no local. ----- 

Nas faixas de circulação do tráfego na via e berma em referência, 

devido ao recalque diferencial provocado pela circulação de viaturas 

pesadas á vários anos, deu-se a contração da camada superficial 

asfáltica, originando fissuras. ------------------------------------- 

Atendendo que nesta região, a alternância de temperaturas negativas 

no período de inverno e muito elevadas no período de verão, “Verifica-

se um diferencial/oscilação superior a 50º C, que alteram de forma 

natural a resistência à tração da massa asfáltica, dando origem a um 

aumento das referidas fissuras e ao aparecimento excessivo de humidade 

na camada subjacente ao pavimento asfáltico no período de más condições 

climatéricas, originando de forma natural o aparecimento de buracos. 

Estes serviços não tiveram conhecimento da existência de sinalização 

vertical/horizontal do referido buraco. ---------------------------- 

Na presente data a respetiva anomalia encontra-se regularizada no 

sentido de proporcionar uma segura circulação rodoviária em 

conformidade com as normas técnicas.”  ------------------------------ 

6) Contudo, analisado o processo enviado a estes serviços, e 

compulsados todos os seus elementos, verificou-se a inexistência do 

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

7) Partindo destes pressupostos, cumpre informar sobre a matéria o 

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

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

1) Atenta a factualidade provada, verifica-se efetivamente que o 

reclamante, o Sr. Hugo Alexandre Carvela Sandim, sofreu danos 

patrimoniais na sua esfera jurídica, argumentando que no dia 

10/02/2021, quando circulava com o seu veículo na Rua Dom Gualdim Pais 

em direção a Chaves (junto do n.º32) embateu num buraco de grandes 

dimensões existente naquela via, causando estragos na sua viatura.--- 

2) Assim dos elementos trazidos ao processo o alegado sinistro ocorreu 
na Rua Dom Gualdim Pais, União das freguesias da Madalena e Samaiões, 

concelho de Chaves em direção a Chaves, numa via municipal integrada 

no domínio público municipal do Município de Chaves, entidade que 

compete deliberar sobre tudo o que interessa à comodidade e segurança 

do trânsito nas ruas e demais lugares públicos. --------------------- 



                                                                F. 263 

                                                                  _____________________ 

 
3) Quanto a esta matéria refere a Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, 
que os municípios dispõem de atribuições, designadamente, nos domínios 

dos transportes e comunicações, competindo às Câmaras Municipais gerir 

redes de circulação no património do município ou colocados por lei 

sob administração municipal, bem como administrar o domínio público 

municipal (alín.c), do n.º2, do art.23.º e alíneas ee) e qq), do n.º1, 

do art.33.º). ------------------------------------------------------ 

4) Como já se referiu o requerente juntou ao processo alguns elementos 
de prova que atestam a ocorrência do alegado acidente, designadamente, 

fotografias onde se verifica a referida irregularidade naquele local 

e a existência de danos no pneu da viatura, bem assim o auto de 

ocorrência manuscrito pela Polícia de Segurança Pública. ---------- 

5) Atento o exposto nos pontos antecedentes, a pretensão do requerente, 
deverá ser enquadrada nas normas do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, decorrente da 

prática de atos ilícitos, no domínio dos atos de gestão pública, 

enquadrada no art.22.º, da C.R.P. e regulamentada pela Lei n.º67/2007, 

de 31 de dezembro, alterada pela Lei 31/2008, de 17 de julho. ------- 

6) O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das 
Pessoas Coletivas Públicas decorrente da prática de actos ilícitos 

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

n.º 67/2007, de 31 de dezembro e ulteriores alterações, subdivide tal 

responsabilidade em três grandes tipos, a saber: --------------------  

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

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

c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

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

7) Relativamente à responsabilidade por danos decorrentes do exercício 
da função administrativa encontra-se prevista nos artigos 7.º a 11.º, 

do retrocitado diploma legal, sem prejuízo das disposições gerais 

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

8) Podemos então, sistematizar a responsabilidade da função 

administrativa, individualizando duas modalidades, a responsabilidade 

por factos ilícitos e a responsabilidade pelo risco, sendo que o caso 

“sub judice” se reporta à responsabilidade por factos ilícitos. ----- 

9) Ainda sobre a responsabilidade civil por danos decorrentes do 

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

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

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

10) A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para a 

verificação de tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos 

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

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

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

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

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

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

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

11) De igual forma, o art.483.º, do Código Civil, dispõe, que “ 

aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de 

outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses 

alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes 

da violação”. ------------------------------------------------------ 

12) Por sua vez, o artigo 9.º, do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, determina que 

são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 
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órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

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

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

13) Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e 

agentes, o n.º1, do art.10.º, do retrocitado regime legal, determina 

que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja 

razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um 

titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. ---- 

14) No entanto, a culpa não tem de ser avaliada segundo elevados 

padrões de competência técnica, de profissionalismo ou de eficiência, 

mas segundo o que seria normalmente exigível, nas circunstâncias do 

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

ou de funcionário, segundo o disposto no n.º1, do artigo 10.º, do 

Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 

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

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

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

prática de actos jurídicos ilícitos, e de danos causados por omissão 

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

do mencionado diploma.---------------------------------------------- 

16) O regime legal, estabelecido no n.º2, do artigo 10.º, diz 

respeito ao estabelecimento de uma presunção de culpa leve para a 

prática de actos jurídicos ilícitos. ------------------------------- 

17) E o n.º3, do artigo 10.º, prevê, igualmente, uma presunção de 

culpa leve no caso de incumprimento de deveres de vigilância. ------- 

18) A admissibilidade desta presunção por aplicação dos princípios 

gerais da responsabilidade civil, implica a remissão para o n.º1, do 

artigo 493.º, do Código Civil.--------------------------------------- 

19) Com efeito, é jurisprudência comum do 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 art. 493.º, 

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”.------- 

20) Esta posição foi introduzida, ainda que referindo a legislação 

anterior, pelo Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 03 de 

Março de 1998, onde se defende que a presunção do n.º1, do artigo 

493.º, do Código Civil, é aplicável à responsabilidade civil 

extracontratual do Estado e demais entes públicos.------------------ 

21) Nestes termos, o dever de indemnização por danos causados por 

coisas sobre as quais impenda um dever de vigilância deverá ser 

equacionado no âmbito das omissões ilícitas aplicando-se o regime de 

inversão do ónus da prova, em correspondência com a lei civil, pois, 

nos termos do n.º1, do artigo 493.º, do Código Civil, presume-se a 

culpa de quem tem obrigação de vigiar a coisa suscetível de causar 

danos, ou seja, de quem possui a coisa, por si ou em nome de outrem, 

desde que possa exercer sobre ela o controlo físico. --------------- 

22) Neste contexto, a situação ora em análise subsume-se num problema 

de responsabilidade civil extracontratual, pela prática de um facto 

ilícito traduzido na omissão, por parte do Município, de sinalização 

obrigatória, por forma a garantir uma normal e segura circulação dos 

veículos e bem assim no cumprimento das normas que lhe impõe o dever 

de realização de trabalhos de eliminação do obstáculo. ------------- 
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23) A este propósito importa enunciar que o Código da Estrada é 

aplicável ao trânsito nas vias de domínio público das autarquias 

locais, estipulando o seu art.5.º, sob a epígrafe “Sinalização” que 

os locais que possam oferecer perigo para o trânsito ou em que este 

deva estar sujeito a restrições especiais e ainda quando seja 

necessário dar indicações úteis, devem ser utilizados os respetivos 

sinais de trânsito e que os obstáculos eventuais devem ser sinalizados 

por aquele que lhes der causa, por forma visível e a uma distância que 

permita aos demais utentes da via tomar as precauções necessárias para 

evitar acidentes. ------------------------------------------------- 

24) Determina, ainda o artigo 24.º, sob a epígrafe “Princípios 

gerais” que o condutor deve regular a velocidade de modo que, atendendo 

às características e estado da via e do veículo, à carga transportada, 

às condições meteorológicas ou ambientais, à intensidade do trânsito 

e a quaisquer outras circunstâncias relevantes, possa, em condições 

de segurança, executar as manobras cuja necessidade seja de prever e, 

especialmente, fazer parar o veículo no espaço livre e visível à sua 

frente. ----------------------------------------------------------- 

25) No caso concreto, não se prova ter esta Autarquia colocado 

sinalização adequada e legalmente exigida por forma a permitir aos 

utentes da via tomar as precauções necessárias para evitar 

acidentes/incidentes. ---------------------------------------------- 

26) Verifica-se assim a existência de nexo de causalidade entre o 

facto e o dano, ou seja, a ocorrência do incidente e os estragos poe 

ele provocados no veículo em causa resultaram, directa e 

necessariamente, da existência na via da referida irregularidade de 

dimensões consideráveis e da omissão da sinalização da referida 

irregularidade existente na via. ----------------------------------- 

27) Assim, competiria à Autarquia a prova de que não teve qualquer 

culpa na produção do incidente gerador de danos, bem como de que tomou 

todas as providencias necessárias para impedir o acidente ou de que 

este se deveu a caso fortuito ou de força maior, determinante, por si 

só, do evento danoso. ---------------------------------------------- 

28) Ora, conforme decorre da Informação n.º 93/2021/DRO, não obstante 

a respetiva anomalia ter sido rapidamente reparada logo após o 

conhecimento da existência da referida situação, a verdade é que 

consideramos que a respetiva irregularidade teve origem no decurso do 

tempo e que aliada à passagem constante de veículos pesados, bem assim 

as condições climatéricas desta região com a “alternância de 

temperaturas negativas no período de inverno e muito elevadas no 

período de verão”, bem assim as más condições climatéricas ocorridas 

nesse período veio originar e acentuar “… de forma natural o 

aparecimento de buracos”, entendemos que são circunstâncias que não 

são suscetíveis de afastar a responsabilidade deste Município. ----- 

29) Tanto mais que, de acordo com a Participação da Polícia de 

Segurança Pública, esta autoridade tendo-se deslocado de imediato ao 

local do acidente, visualizou “…o referido buraco no asfalto sem 

qualquer sinalização prévia, assim como verificamos a viatura com o 

pneu danificado e totalmente vazio, desconhecendo se existiam mais 

danos na roda e direção não visíveis de momento. ------------------- 

De momento desconhece o valor dos prejuízos causados, apenas a viatura 

sem condições para circular de momento.”.1 -------------------------- 

                                                           
1 Refira-se que, fazendo fé nos argumentos do requerente, o mesmo alega 

que aquela força policial – PSP – logo após a ocorrência do sinistro 

em causa, deslocou-se de imediato ao local do acidente. ------------- 
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30) Assim, de acordo com os elementos constantes do processo, é nosso 

entendimento que se encontra presumida a culpa do Município nos termos 

do disposto no n.º3, do artigo 10.º, do Regime de Responsabilidade 

Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, com 

remissão para o n.º1, do artigo 493.º, do Código Civil, julgamos, 

salvo melhor opinião, que se encontram reunidos os pressupostos do 

dever de indemnizar que recai sobre a Autarquia, uma vez que, em face 

dos elementos constantes do processo, nomeadamente o teor da referida 

Informação n.º93/2021/DRO não é possível afastar a referida presunção 

de culpa. ----------------------------------------------------------- 

III – Da proposta --------------------------------------------------- 

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

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

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

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

da Câmara Municipal, com vista à tomada de deliberação consubstanciada 

no deferimento da pretensão formulada pelo requerente, uma vez que 

decorre, no caso individual e concreto, responsabilidade da Autarquia 

justificadora, a título de responsabilidade extracontratual, da 

assunção do pagamento dos danos sofridos pelo peticionário; -------- 

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

indemnização pelos danos sofridos na viatura do peticionário, deverá 

o presente assunto ser encaminhado para a unidade responsável por 

assuntos desta natureza, no caso, a unidade Flexível de 2.º Grau de 

Gestão Financeira, em vista à ativação do seguro de responsabilidade 

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

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

Procedimento Administrativo, deverá o interessado ser notificado 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. --------- 

É tudo o que, de momento, me cumpre informar sobre o presente assunto. 

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

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

Chaves, 10 de setembro de 2021. ------------------------------------- 

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

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

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

DE 10/09/2021 ------------------------------------------------------- 

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

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

Municipal, Dr. Nuno Vaz. -------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNCIPAL, DR. NUNO VAZ DE 

2021/09/13. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 



                                                                F. 267 

                                                                  _____________________ 

 
1. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO E DA EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR – ANO LETIVO 2020/2021 – INCUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS C.E. – 

DECISÃO FINAL. INFORMAÇÃO 93/2021. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

No pretérito dia 24 de junho, foi submetida à Câmara Municipal a 

Informação Nº65/2021, da Divisão de Educação e Ação Social - Unidade 

de Educação, relativa ao “Fornecimento de refeições aos alunos do 1º 

Ciclo e da Educação Pré-Escolar – ano letivo 2020/2021 – Incumprimento 

das Clausulas C.E.”, tendo sido deliberado, pelo  referido órgão, a 

aplicação à Empresa Adjudicatária, Eurest, de uma sanção pecuniária 

no valor de 339,15€, IVA não incluído, nos termos do disposto no número 

1.6., do artigo 13º, do caderno de encargos.------------------------- 

Através do ofício 11/DEAS-SE/2021, de 02 de julho, procedeu-se à 

audiência prévia dos interessados, no cumprimento do disposto no 

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

para permitir à cocontratante vir ao procedimento, por escrito, dizer 

o que se lhe oferece sobre o sentido da decisão entretanto exarado; 

Durante o aludido prazo, o interessado veio, através do ofício nº 64-

21/DONRC, de 15 de julho de 2021, apresentar as seguintes alegações 

sobre o sentido da decisão exarado na deliberação de 24/06/2021:----- 

- “A ora requerente foi notificada da proposta de decisão de aplicação de uma 

sanção contratual por incumprimento da ementa estabelecida no número 1.4., 

artigo 1. °, Parte II, do Caderno de Encargos — que integra o Contrato 

celebrado -, no valor total de € 339,15 (trezentos e trinta e nove e quinze 

cêntimos).”; ------------------------------------------------------- 

- “Ora, de acordo com a fundamentação   adotada pelo referido projeto de decisão, 

a aplicação da sanção contratual à ora requerente surge na sequência de uma 

ação de fiscalização da execução do contrato, realizada no passado dia 9 de 

junho de 2021. ------------------------------------------------------------- 

“Do erro sobre os pressupostos de facto da decisão proposta---------- 

- “Compulsado o teor da deliberação proposta pela Câmara Municipal de Chaves 

verificamos que a mesma padece de vicio de violação de lei, por assentar 

em equívocos pressupostos de facto quanto à assunção de que estamos, no 

caso, perante um efetivo incumprimento contratual imputável à ora 

requerente”; ------------------------------------------------------- 

Concretizemos ------------------------------------------------------ 

- “Na decisão ora proposta vem afirmado que, no dia 9 de junho de 2021, a 

ementa prevista era composta por: “Filetes de alabote”. E, de acordo com 

a informação exposta na notificação recebida, verificou-se que, no 

refeitório do Centro Escolar, na EB 1 de Vilar de Nantes e noutros 

estabelecimentos escolares, não estavam a ser servidos filetes de alabote, 

mas sim filetes de fagonero, num dos casos, juntamente com filetes de alabote, 

noutros apenas filetes de fagonero. “ ----------------------------------- 

- “Ora, perante tal alegação, impõe-se efetuar a clarificação de alguns dos 

factos descritos — de modo incompleto — e prestar os seguintes 

esclarecimentos.“----------------------------------------------------- 

- “Aquando da preparação da confeção da refeição a servir no dia 9 de 

junho, a equipa da cozinha da ora requerente constatou que, os filetes de 

Alabote, apresentavam uma maior percentagem de vidragem do que o habitual, 

constatando-se que a respetiva rentabilidade era muito inferior ao 

previsto. “ --------------------------------------------------------- 

- “Por essa mesma razão, aquando da visita diária do interlocutor do 

contraente público, no próprio dia, a equipa informou-o dessa situação e da 

necessidade de alteração da ementa, tendo o mesmo aceitado a alteração 

proposta, por considerar que a mesma seria necessária para garantir a 
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capitação exigida.” ------------------------------------------------- 

- “Com efeito, a alteração da ementa, no dia 9 de junho, não sé foi comunicada 

previamente ao representante do contraente público — conforme exigido 

contratualmente — como surgiu de uma necessidade imprevista e imprevisível, 

que não permitiu, assim, uma atempada alteração da ementa.” ------------- 

- “Contudo, a preocupação da equipa da ora requerente foi, exatamente, a 

de procurar assegurar o fornecimento das refeições de acordo com as 

capitações exigidas — o que foi cabalmente cumprido. “ --------------- 

- “Em relação aos demais estabelecimentos escolares, importa referir que a 

utilização deste produto noutra escola, em substituição do inicialmente 

previsto, ficou a dever-se a urgência da situação e a uma troca do produto 

confecionado a servir. Numa situação de urgência manifesta, a equipa resolveu, 

no imediato, a situação, de forma a cumprir os horários estabelecidos e 

as capitações, utilizando filetes de escamudo disponíveis em stock.” - 

- “Em qualquer dos casos, o que se impõe reter é o facto de a situação 

ocorrida não configurar uma violação das regras de alteração da ementa, 

mas sim o cumprimento, permanente e continuo, do objetivo de fornecimento 

das refeições, com as capitações exigidas, mesmo perante o surgimento de 

adversidades e contratempos imprevistos e que, nem a ora requerente, nem o 

contraente público, seriam capazes de antecipar.” --------------------- 

- “Nestes termos, impõe-se concluir estar a decisão proposta, de aplicação 

de penalidades contratuais â ora requerente, eivada do vicio de violação 

de lei, por incorrer em erro sobre os pressupostos de facto, determinantes 

da sua revogação, com as legais consequências. “ ----------------------- 

- “Cumpre, também, notar que tal alegada situação de incumprimento não foi, 

no momento oportuno, formalmente notificada ao representante da ora 

requerente, no refeitório em causa. “ --------------------------------- 

- “Estando presente no local o interlocutor do contraente público — ao 

qual foi comunicada a necessidade de alteração da ementa e o qual aceitou, 

expressamente, a substituição de produtos proposta -, caso o mesmo 

entendesse existir qualquer irregularidade ou violação de obrigações 

contratuais por parte da ora requerente, deveria disso ter dado nota ao 

requerente” -------------------------------------------------------- 

- “E a verdade é que, a ora requerente não foi alertada, no momento, para a 

existência de qualquer irregularidade na sua atuação — pelo contrário —, pois 

tal aviso teria permitido â ora requerente — a confirmar-se a ocorrência de 

qualquer vicissitude — atuar de um modo que o contraente público considerasse 

mais conforme ao Caderno de Encargos. “ -------------------------------- 

Da falta de fundamento do poder sancionatório exercido ------------- 

- “Nos termos previstos no CCP, “o contraente público pode, a titulo 

sancionatório, resolver o contrato e aplicar as sanções previstas no 

contrato ou na lei em caso de incumprimento pelo cocontratante” (cf. Artigo 

329.-°/1.” --------------------------------------------------------- 

- “Ora, a remissão operada pelo preceito citado para o regime do 

incumprimento do contrato, leva-nos a analisar o artigo 325.° do CCP, cuja 

epigrafe é “Incumprimento por facto imputável ao co-contratante”, de acordo 

com o qual: --------------------------------------------------------- 

“Se o co-contratante não cumprir de forma exacta e pontual as obrigações 

contratuais ou parte delas por facto que Ihe seja imputável, deve a contraente 

público notifica-lo para cumprir dentro de um prazo razoável, salvo quando a 

cumprimento se tenha tornado impossível ou a contraente publico tenha perdido 

a interesse no prestação” (cf. artigo 325.°/1, do CCP).” ------------------- 

- “Ora, extrai-se, assim, do normativo citado que o exercício, pelo contraente 

público, do poder sancionatório que Ihe cabe, nos termos da lei e do 

contrato, sé é legítimo perante um incumprimento contratual do 

cocontratante resultante de facto que lhe é imputável.” ----------------- 

- “Sendo certo que, perante esse incumprimento, o contraente público deverá 



                                                                F. 269 

                                                                  _____________________ 

 
notificar o cocontratante para cumprir dentro de determinado prazo — sé podendo 

exercer o seu poder sancionatório em caso de se revelar frustrada (não 

cumprida) tal notificação.” ------------------------------------------------ 

- “Sucede que, no presente caso, o cocontratante não foi, em momento prévio, 

como deveria, formal e devidamente interpelado para fazer cessar a alegada 

situação de incumprimento detetada, previamente à intenção de aplicação 

de coima.” ------------------------------------------------------------ 

- “E, note-se que, no caso, o cumprimento da prestação era, ainda, possível, 

uma vez que, a substituição de produto foi detetada no momento da preparação 

da confeção da refeição e foi comunicada ao representante no local do 

contraente público (que a aceitou, saliente-se!).” ---------------------- 

- “Pelo que, inexiste fundamento legítimo para o exercício, pelo Contraente 

Público, de qualquer poder sancionatório relativamente ao cumprimento do Contrato 

pela ora requerente.” ----------------------------------------------------------- 

- “Por todo o exposto, é mister concluir que, não é possível identificar na 

situação exposta, um qualquer comportamento/conduta da ora requerente 

suscetível de consubstanciar a violação de obrigações contratuais ou legais 

a que se encontre sujeita.” -------------------------------------------- 

- “Sendo manifesto que a ora requerente tem encetado todas as diligências e 

iniciativas para, no difícil período que o setor atravessa, cumprir, 

exemplarmente, todas as obrigações contratuais e legais que lhe assistem.” -- 

- “Pelo que, inexiste fundamento legítimo para o exercício, pelo Contraente 

Público, de qualquer poder sancionatório relativo ao cumprimento do Contrato 

pela ora requerente.” -------------------------------------------------- 

- “Sem prejuízo do que vimos de expor, e sem conceder, sempre se dirá que 

a proposta de decisão de aplicação de sansão contratual â ora requerente 

padece de vicio de violação, por perpetrar uma flagrante ofensa sobre o 

basilar princípio da proporcionalidade, pelo qual se deve reger toda a 

atividade administrativa.” ------------------------------------------------- 

Concretizemos. --------------------------------------------------------- 

Da Violação do Princípio da Proporcionalidade pela decisão proposta --------- 

- “Na decorrência do que temos vindo de explanar, salta igualmente à evidência 

a ilegalidade que trespassa a proposta de decisão sob contraditório, por 

resultar claro ter o Contraente Público ofendido, de forma ostensiva, o 

principio da proporcionalidade, principio geral da atividade 

administrativa, com assento constitucional e legal, conforme previsto nos 

artigos 7.°- do CPA e 266.°/2, da Constituição da República Portuguesa, e também 

principio especialmente aplicável no âmbito da execução dos contratos 

administrativos, conforme resulta do disposto no artigo 281.-° do CCP.” --- 

- “De facto, o regime dos contratos administrativos prevê, genericamente, 

a existência de poderes de conformação da relação contratual.” ------ 

- “Assim é, desde logo, em face do disposto no artigo 302.° do CCP, segundo 

o qual: ---------------------------------------------------------------- 

“Salvo quando outra coisa resultar da natureza do contrato ou da lei, o 

Contraente Público pode, nos termos do disposto no contrato e no presente 

Código: ---------------------------------------------------------------- 

a) Dirigir o modo de execução das prestações; -------------------------------- 

b) Fiscalizar o modo de execução do contrato; ----------------------------- 

c) Modificar unilateralmente as cláusulas respeitantes ao conteúdo e ao 

modo de execução das prestações previstas no contrato por razões de 

interesse público; ----------------------------------------------------- 

d) Aplicar as sanções previstas para a inexecução do contrato --------- 

e) Resolver unilateralmente o contrato.” ----------------------------- 

II.DA RESPOSTA ------------------------------------------------------ 

a) Do erro sobre os pressupostos de facto --------------------------- 
Contrariamente ao mencionado pela requerente, o interlocutor do 

contraente público não foi informado da situação bem como da 
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necessidade de alterar a ementa. Logo, o mesmo não poderia ter aceite 

uma alteração da qual não teve conhecimento, nem por e-mail nem no 

local, aquando da preparação da refeição. --------------------------- 

O representante do contraente público apenas teve conhecimento da 

alteração da ementa durante a visita, à hora da refeição, na escola 

EB1 de Vilar de Nantes. E, nem neste momento a funcionária da EUREST 

comunicou ao mesmo, o motivo da sua substituição. ------------------- 

Após a visita ao refeitório da escola acima referida, o mesmo deslocou-

se ao refeitório do Centro Escolar tendo chegado ao local a tempo da 

refeição do último turno (4° ano). ---------------------------------- 

Nesse momento, constatou que a refeição que estava a ser servida não 

correspondia ao da ementa proposta e aceite. ------------------------ 

Neste quadro, o representante dirigiu-se à equipa responsável para 

esclarecer a situação. ---------------------------------------------- 

Perante tal interpelação, a equipa alegou que a razão de alteração da 

ementa teve como justificação o facto de, nos turnos anteriores, terem 

havido muitas repetições e que, por esse motivo, as refeições do último 

turno tiveram de ser completadas com o peixe que estava apenas 

destinado aos adultos e à equipa da EUREST. ------------------------  

Perante tal justificação, o representante do Município questionou, 

ainda, se a substituição da ementa tinha ocorrido em mais alguma 

escola, tendo obtido uma resposta negativa. ------------------------- 

Sucede, porém, que, ao contrário do alegado, foi verificado que a 

situação de incumprimento não ocorreu apenas no Centro Escolar, tendo 

a mesma sido registada em outras escolas. --------------------------- 

Tal situação provocou, aliás, reclamações junto desta autarquia local, 

dando conta que, em diversos estabelecimentos escolares, a 

substituição do peixe inicialmente previsto por outro foi total ou 

parcial. ----------------------------------------------------------- 

Ora, tal quadro contraria, de forma inquestionável, a explicação dada 

pela cocontratante. ------------------------------------------------- 

Desta forma, fica comprovada a existência de irregularidades e 

violação das obrigações contratuais ao Caderno de Encargos 

nomeadamente ao ponto 1.6. ------------------------------------------ 

b) Da falta de fundamento do poder sancionatório exercido ----------- 
Atendendo ao quadro, supra, referido, fácil se torna constatar que o 

município não teve conhecimento da alteração da ementa, nem em tempo 

útil, nem no próprio dia aquando a preparação da confeção das 

refeições. --------------------------------------------------------- 

De facto, apenas teve conhecimento na hora da refeição da EB 1 de 

Vilar de Nantes e no último turno do refeitório do Centro Escolar e 

porque foi questionar a equipa, situação que impediu a adoção, por 

parte desta autarquia local, de quaisquer medidas preventivas, 

tornado, assim, impossível garantir o cumprimento da obrigação 

contratual, em causa, atempadamente, dado que, aquando do seu 

conhecimento, o incumprimento já estava materializado, situação que 

afasta a aplicação do n.º 1, do artigo 325º, do CCP. ---------------- 

Tanto mais que, conforme resulta do ponto 1.6., do Caderno de Encargos, 

a penalização poderia ter sido evitada se a cocontratante tivesse 

informado esta autarquia local, em tempo útil, sobre a alteração da 

ementa, o que não fez. ---------------------------------------------- 

c) Da violação do principio da proporcionalidade pela decisão proposta- 
A sanção aplicada está prevista de forma objetiva, descrita nas peças 

do procedimento, e do qual o cocontratante com a adjudicação as 

aceitou, sem reservas; ---------------------------------------------- 

Aplicada a fórmula objetiva ao caso, do qual resultou uma sanção 

pecuniária no valor de 339,15 €; ------------------------------------ 
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Tanto mais que, o próprio CCP, no nº2, do artigo 329, assegura um 

limite máximo acumulado de sanções em vista à salvaguarda do princípio 

da proporcionalidade. ----------------------------------------------- 

Valor limite que, diga-se em abono da verdade, está muito longe de ser 

atingindo com a aplicação da presente sanção pecuniária. ------------ 

Sem prejuízo do que acima foi dito, sempre importará referir que a 

sanção em causa tem como fundamento a ocorrência de uma infração 

tipificada no caderno de encargos, consubstanciada na violação de uma 

obrigação à qual a cocontratante está contratualmente vinculada, e que 

visa assegurar que as refeições fornecidas se encontram em 

conformidade com os padrões de qualidade que se pretendem ver 

garantidos. -------------------------------------------------------- 

Daí que, qualquer alteração à ementa inicialmente prevista, deve ser 

objeto de comunicação e aceitação por parte desta autarquia local. -- 

Como bem refere a cocontratante, “a função principal do referido poder 

sancionatório não é tanto a de reprimir as violações contratuais, nem 

a de compensar a Administração pelos prejuízos sofridos, mas sim a de 

obrigar o cocontratante a cumprir a prestação a que está obrigado e, 

dessa forma, assegurar a prossecução do interesse público subjacente 

ao contrato” -------------------------------------------------------- 

Tal premissa ganha especial relevância nas situações em que os 

incumprimentos se repetem, contexto em que as aplicações das sanções 

contratuais visam, essencialmente, por um termo a tal comportamento 

reiterado, revelando-se, assim, o instrumento mais adequado para 

garantir o cumprimento das obrigações contratuais e assegurar o 

interesse público subjacente ao contrato celebrado. ----------------- 

Ora, ao longo da execução do contrato, registou-se, por diversas vezes, 

a alteração da ementa, sem que esta última tenha sido submetida à 

consideração da entidade contratante. ------------------------------- 

Basta ver, para o efeito, as comunicações efetuadas por via e-mail, e 

que se anexam, e nas quais, para além de se identificarem as situações 

de tal incumprimento, foi solicitado, de forma expressa, à 

cocontratante que colocasse um termo nas mesmas. -------------------- 

Ou seja, não é a primeira vez que a contratante incumpre a obrigação 

contratual, em causa, tendo o Município alertado, por várias vezes, 

para a necessidade de ser interrompido tal comportamento. ----------- 

Razões pelas quais, a aplicação da sanção pecuniária, em causa, para 

além de proporcional e justificada, tem, igualmente, como efeito 

dissuadir a cocontratante de repetir a situação de incumprimento. --- 

Tendo como pressuposto o quadro acima vertido, quer legal, quer 

factual, não podem ser acolhidos os argumentos vertidos pela 

cocontratante, devendo assim manter-se inabalável o sentido da decisão 

já praticado, tornando-se agora definitivo. -------------------------

III – Da decisão final ---------------------------------------------- 

a) Tornar definitiva a deliberação tomada na reunião da Câmara 

Municipal, de 24 de junho de 2021, de aplicar, à empresa adjudicatária, 

EUREST (Portugal) - Sociedade Europeia de Restaurantes, LDA., 

adjudicatária do fornecimento de refeições, no ano letivo 2020/2021, 

uma sanção pecuniária no valor de 339,15€, IVA não incluído, nos termos 

do disposto no número 1.6. do artigo 13º, do Caderno de Encargos, ---                                              

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, 08 de setembro de 2021 -------------------------------------- 

O Gestor do Contrato, ----------------------------------------------- 
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(Lidia Pinto) ------------------------------------------------------- 

Em anexo: Pronúncia em Audiência Prévia da Empresa EUREST (Portugal) 

– Sociedade Europeia de     Restaurantes, LDA. ---------------------- 

Relatórios do dia 9 de junho de 2021 e comunicações trocadas com a 

cocontratante. ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DRA. PAULA 

CABUGUEIRA, DE 2021.09.08. ------------------------------------------ 

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 2021.09.09. ------------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. REGULAMENTO PARA APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PROCESSO 

DE EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO 441/2021. ---------------------------- 

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 2021.09.03. ------------------------------------------------------ 

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

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

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.09.06. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PRORROGAÇÃO. PROCESSO Nº26/2020. INFORMAÇÃO 447/2021. - 

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

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

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

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

DE 2021.09.07. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Sr.ª Vereadora da Ação Social, 

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

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.09.14. -------------------------------------------------------- 

Visto. Proceda-se em conformidade. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. INFORMAÇÃO 448/2021. ---------------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 3. ------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2021.09.08. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Sr.ª Vereadora da Ação Social, 

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

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.09.14. -------------------------------------------------------- 

Visto. Proceda-se em conformidade. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº 01/2021. INFORMAÇÃO 449/2021. ------------- 

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

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

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

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

DE 2021.09.08. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Sr.ª Vereadora da Ação Social, 

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

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.09.14. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

6. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS. REQUERENTE: VICTOR MANUEL DOMINGUES. 

INFORMAÇÃO 450/2021. ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

DE 2021.09.09. ------------------------------------------------------ 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Sr.ª Vereadora da Ação Social, 

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

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.09.14. -------------------------------------------------------- 

Visto. Proceda-se em conformidade. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

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

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

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

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

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 6. -– 

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

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

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

 

 

3.2. PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE SINAL DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EM ESPAÇO 

PÚBLICO PARA VEÍCULOS EM NOME DA FIRMA PRAZERES DA TERRA LDA. NA RUA 

MARIA RITA, Nº7A – P.º 564/21 – SANTA MARIA MAIOR, – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 355/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E 

MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO MIGUEL BÁRCIA, DATADA DE 09/09/2021.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------- 

1.1. Através do requerimento registado nesta unidade orgânica, n.º 

1648/21 de 7 de Julho de 2021, veio a firma “PRAZERES DA TERRA – 

PRODUÇÃO, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS, LDA.”, 

solicitar que lhe seja atribuído a licença de ocupação de um lugar de 

estacionamento privativo em domínio público, destinado à viatura de 

serviço desta empresa, na Rua Maria Rita, com as dimensões de 5,00 

metros x 2,00 metros, em horário pré-definido (das 8h00 ás 20h00), 

pelo período de um ano ao qual o requerente veio proceder ao pagamento 

da devida taxa.------------------------------------------------------ 

1.2. A presente informação visa mandar colocar sinalização vertical 

conforme plantas em anexo, dando cumprimento ao despacho do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal Dr. Nuno Vaz Ribeiro, em 30/07/2021, 

responsável pela área de intervenção.--------------------------------   

2.PROPOSTA TÉCNICA-------------------------------------------------- 

2.1. Atendendo às disposições legais previstas no Regulamento de 

Sinalização de Transito e no Código da Estrada, estes serviços propõem 

a execução das seguintes medidas/ações:------------------------------ 

• Colocação de um sinal vertical H1a- (Estacionamento autorizado) 

e Mod. 11j (Prazeres da Terra ldª.) --------------------------------- 

• Imagem 1. (Lugar de Estacionamento autorizado “Prazeres da Terra 

Ldª.”)-------------------------------------------------------------- 
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Imagem 1. (Lugar de Estacionamento autorizado “Prazeres da Terra 

Ldª.”) ------------------------------------------------------------- 

3. PROPOSTA / DECISÃO------------------------------------------------ 

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

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

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

3.1.Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do Senhor 

Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de agendamento 

deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo em vista a 

obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;-------------- 

3.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

3.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b) Notificar o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria 

Maior, da decisão que recaiu sobre a presente informação;------------ 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de Trânsito da Polícia 

de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente informação técnica 

e respetivos anexos;------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

À consideração Superior.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chaves, 09 de setembro de 2021----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DE 09/09/2021:--------------------- 

Atento aos fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 3. À consideração do 

Senhor Presidente. Dr. Nuno Vaz.------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 10/09/2021:------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra.----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.3. PROJETO DE ESPECIALIDADES - PROCESSO 270/18 – NOVA FASE, LDA. – 

TRAVESSA CÂNDIDO DOS REIS – FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO 
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N.º 279/UVCH/21, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DO 

TÉCNICO SUPERIOR, ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 31 DE AGOSTO 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, em reunião datada 

de 4 de março de 2021, que recaiu sobre a informação n.º 22/UVCH/2021, 

foram aprovadas as alterações ao projeto de arquitetura referente às 

obras de remodelação/ampliação de um imóvel, situado na Travessa 

Cândido dos Reis, na freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves, 

destinado a empreendimento turístico (hotel) e comércio/serviços. Foi 

então concedido um prazo de seis meses para serem apresentados os 

projetos das especialidades. ---------------------------------------- 

1.2. O requerente apresenta agora, por intermédio do requerimento n.º 

1740/21, os projetos de especialidades solicitados, com vista ao 

licenciamento da obra pretendida. ----------------------------------- 

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

1.3.1. O pedido foi instruído, para além do requerimento, com os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

• CD contendo ficheiros em formato “.DWF” e “.PDF” das peças 

desenhadas e em formato “.PDF” das peças escritas e restante 

documentação; ------------------------------------------------------ 

• Declaração de compatibilidade entre os formatos papel e digital; 

• Calendarização das obras; -------------------------------------- 

• Projeto de estabilidade; --------------------------------------- 

• Projeto de abastecimento de água e da rede de incêndios; ------- 

• Projeto de saneamento de águas residuais; ---------------------- 

• Projeto de saneamento de águas pluviais; ----------------------- 

• Ficha de segurança contra incêndios; --------------------------- 

• Estudo acústico; ----------------------------------------------- 

• Estudo térmico. ------------------------------------------------ 

1.3.2. Todos os projetos são compostos por peças escritas e desenhadas 

(quando aplicável) e estão acompanhados por termos de responsabilidade 

e comprovativos de inscrição em associações públicas profissionais. - 

1.3.3. Não foram entregues a ficha eletrotécnica e projeto ITED, o que 

é justificado pela existência, no edifício, das respetivas redes em 

funcionamento; é também solicitada a não apresentação do projeto de 

gás ao abrigo do disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 53/2014, 

de 8 de abril: apesar de este diploma legal não estar atualmente em 

vigor, entende-se que deverá ser mantida a isenção que foi obtida no 

momento do licenciamento das obras em causa. ------------------------

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

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

Nos termos do regime jurídico da urbanização e da edificação (RJUE), 

publicado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e posteriores 

alterações, o pedido formulado por intermédio do requerimento n.º 

1404/20 enquadra-se no n.º 3 do artigo 83.º, sendo aplicável o 

procedimento previsto no artigo 27.º (alterações à licença). --------

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

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; -----------------------------------

2.3. PARECERES INTERNOS --------------------------------------------- 
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2.3.1. Não houve pronuncia do setor de arqueologia por, no âmbito do 

licenciamento aprovado, já ter sido efetuada uma intervenção 

arqueológica: a DRCN refere no seu parecer que “face aos elementos 

constantes do aditamento agora apresentado, considera-se que não se 

justifica a implementação de qualquer tipo de condicionante de 

natureza arqueológica de carácter adicional.” ----------------------- 

2.3.2. A Divisão de Ambiente, por intermédio da sua 

informação/proposta n.º 448/DA/2021, informou que, relativamente às 

infraestruturas hidráulicas, nada há a referir em relação às soluções 

propostas; informa ainda que o arruamento dispõe de redes de 

abastecimento de água e de águas residuais, e que os contadores de 

água deverão ficar localizados no limite da propriedade, voltados para 

o exterior. --------------------------------------------------------- 

2.3.3. Deverá ser dado a conhecer ao requerente o conteúdo da 

informação acima mencionada. ---------------------------------------- 

3 – PARECER --------------------------------------------------------- 

3.1. Os projetos de especialidade solicitados foram todos entregues e 

estão corretamente instruídos, designadamente com os respetivos termos 

de responsabilidade, para os efeitos previstos no n.º 8 do artigo 20.º 

do RJUE. ------------------------------------------------------------ 

3.2. Nestas circunstâncias entende-se que nada há a opor à aceitação 

dos projetos de especialidades, apresentados por intermédio do 

requerimento n.º 1740/21. -------------------------------------------

3.3. TAXAS ---------------------------------------------------------- 

Deverão ser pagas as taxas previstas no Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações Urbanísticas, 

que importam no montante de 714,90€ (setecentos e catorze euros e 

noventa cêntimos), conforme o a seguir descriminado: ---------------- 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção IV EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 66.º Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de edificação    

n.º 6 
Edifícios mistos, por fogo ou unidade de ocupação    

b) 
 Unidade de ocupação    

i) 

 Até 100 m2 de área bruta de construção 
1 

111,55 

€ 

111,55 

€ 

n.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 
24 12,20 € 

292,80 

€ 

n.º 17 
Emissão de aditamento ao alvará 1 39,95 € 39,95 € 

n.º 18 
No caso do aditamento gerar aumento de área bruta de construção, 

acresce por cada m2 adicional 
82 3,30 € 

270,60 

€ 

 TOTAL    

714,90 

€ 

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 

das alterações ao licenciamento das obras de remodelação/ampliação de 

um imóvel, situado na Travessa Cândido dos Reis, na freguesia de Santa 

Maria Maior, em Chaves, destinado a empreendimento turístico e 

comércio/serviços, solicitada por intermédio dos requerimentos n.º 

2347/20 e n.º 1740/21. ---------------------------------------------

4.2. Caso esta proposta seja superiormente validada propõe-se ainda 

que seja emitido um aditamento ao alvará de obras de 

remodelação/ampliação n.º 160/19, que deverá refletir as alterações 

aprovadas, de acordo com o seguinte quadro: ------------------------- 

 ALVARÁ DE OBRAS DE 

REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO N.º 160/19   

ADITAMENTO AO ALVARÀ 
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Área de 

Construção 

2.551,38 m2 2.632.73 m2 

Volume de 

construção 

8.393,79 m3 8.589,05 m2 

Área de 

implantação 

579,83 m2 605,83 m2 

N.º de pisos 6, sendo 5 acima da cota de soleira 

e 1 abaixo da mesma cota 

(sem alteração) 

Cércea 17,88 metros de altura 18,16 m 

Uso a que se 

destina a 

construção 

Empreendimento Turístico e 

Comércio/Serviços:  

O estabelecimento hoteleiro tem 

capacidade máxima de 92 camas 

fixas/utentes, distribuídas por 52 

unidades de alojamento (24 quartos 

individuais, 15 quartos duplos, 12 

quartos triplos e 1 apartamento) 

contendo uma sala de pequenos-

almoços/bar com capacidade de 32 

lugares. 

 

Empreendimento Turístico 

(estabelecimento hoteleiro): 

•Capacidade máxima de 77 utentes/39 
camas fixas (38 duplas e 1 

individual); 

•34 unidades de alojamento: 
-1 quarto duplo; 

-13 estúdios; 

-15 apartamentos T1; 

-5 apartamentos T2; 

-Zona de estar/Sala de pequenos 

almoços/Bar com capacidade de 

20 lugares. 

Comércio/Serviços: 4 unidades 

4.3. Para tal, propõe-se que seja concedido ao requerente um prazo de 

30 dias para entregar os elementos aplicáveis de entre os previstos 

no n.º 3 da Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de março: ----------------- 

a) Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível; 

b) 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; ------------------------------ 

c) Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; ------------------------------------------- 

d) 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; ------------------------------------------------------------- 

e) Livro de obra; ------------------------------------------------ 

f) Plano de segurança e saúde. ----------------------------------- 

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

Chaves, 31 de agosto de 2021 --------------------------------------- 

O técnico superior ------------------------------------------------- 

(António J. P. Malheiro Rodrigues) --------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI 

LOPES, DE 31 DE AGOSTO DE 2021: ------------------------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO 

DE 01 DE SETEMBRO DE 2021: ------------------------------------------ 

Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que 

o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal. ----------  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 2 DE SETEMBRO 

DE 2021: ----------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.4. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE IMI - PROCESSO 

645/14 – MARIA ISABEL FREITAS FERREIRA NOGUEIRA – RUA DIREITA 192, 194 

E 196 – FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 280/UVCH/21, 

DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

Dr.ª EVA BASÍLIO, DATADA DE 31 DE AGOSTO DE 2021 -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------

1.1. A Sra. Maria Isabel Freitas Ferreira Nogueira na qualidade de 

proprietária, das frações “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “F”, do  prédio  

urbano  sito  na  Rua  Direita nº 192-194,  freguesia de  Santa  Maria  

Maior, concelho  de  Chaves,  inscrito  na  matriz predial  urbana  

sob  o artigo 6825 (frações A,B,C,D,E e F), vem através  do  

requerimento  nº 133/21, requerer ao Sr. Presidente da Câmara “ao 

abrigo do artigo 45º, nº 2, aliena a),  do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais, a renovação por mais cinco anos da isenção do IMI. ---------

1.2. Com o requerimento apresentou os seguintes documentos: --------- 

• Certidão do Registo Predial (atualizada); --------------------- 

• Cadernetas Prediais (atualizadas); ---------------------------- 

• Certidão de não dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira; --- 

• Declaração de não divida à segurança social (Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social) ------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

2.1. A requerente promoveu à realização das obras de reabilitação das 

frações (A,B,C.D,E e F), do prédio urbano referenciado, cujo processo 

consta do arquivo municipal, com o nº 645/14 e tiveram início em 17 

de junho de 2015, tendo sido emitido o alvará de autorização de 

utilização nº 83/164 em 12 de julho de 2016. ------------------------ 

2.2. No dia 29 de dezembro de 2016 foi passada uma certidão, a pedido  

da requerente, para efeitos de isenção do imposto municipal de imóveis, 

pelo período de cinco anos, nos termos do nº 7 de artigo 71º do 

Estatuto do Benefícios Fiscais, após deliberações dos órgãos 

Municipais – Câmara e Assembleia Municipal de 28 de outubro de 2016 e 

21 de dezembro de 2016, respetivamente. ----------------------------- 

3. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO --------------------------------- 
3.1. A legislação  que  vigorava  à  data  da  obra  que  a  Sra. 

Maria  Isabel Freitas Ferreira Nogueira, levou  a efeito  de  

reabilitação  urbana  inserida na  ARU,  eram passíveis  de  isenção  

do  Imposto  Municipal sobre  Imóveis  por  um  período  de cinco 

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 nº 2, do artigo 45º, do Estatuto do 

Benefícios Fiscais. ------------------------------------------------- 

3.2. Tendo em conta que o Município de Chaves aprovou recentemente o 

Regulamento de atribuição de benefícios fiscais (Regulamento nº 

713/2020, sancionado pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 

e publicado na 2ª série, parte H, em 27 de agosto de 2020) a 

formalização do pedido deu cumprimento ao estabelecido no artigo 14º 

do referido Regulamento, isto é: ----------------------------------- 

a) Caderneta predial do prédio; ------------------------------------- 

b) Certidão do Registo Predial; ------------------------------------- 

c) Declaração de não divida à segurança social (Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social); ------------------------------------ 

d) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira. ---- 
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3.3. É necessário que a requerente tenha a situação regularizada no 

que respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do artigo 

5 º do Regulamento). ------------------------------------------------ 

3.4. Com a apresentação dos documentos referidos anteriormente, a Sra. 

Maria Isabel Freitas Ferreira Nogueira, requereu vistoria às frações 

(A, B, C, D, E e F) do prédio em causa, (alínea b) do artigo 14º do 

Regulamento) de forma a confirmar a manutenção do estado de conservação 

das frações do prédio. ---------------------------------------------- 

3.5. Em 29 de junho de 2021 a comissão de vistorias municipal, realizou 

vistoria para determinar o estado de conservação do edifício e 

correspondentes frações, classificando todas as frações autónomas como 

Excelente – nível 5, conforme consta da ficha de avaliação, anexa ao 

processo. ---------------------------------------------------------- 

3.6. Tendo em consideração o descrito no paragrafo anterior, o estado 

de conservação cumpre os requisitos necessários, isto é, o imóvel 

mantem o estado de conservação de Excelente, pelas obras à data levadas 

a efeito pela proprietária do imóvel. ------------------------------- 

3.7. No que respeita à fração A, uma vez que não está afeto a habitação 

própria e permanente ou a arrendamento para habitação permanente, e 

muito embora preencha o requisito de manutenção do seu estado de 

conservação, não está abrangido pela renovação de isenção de IMI, 

conforme o estipulado no EBF, pelo artigo 45, no seu nº 2, alínea 

a).3.8. Neste sentido, será de considerar para a renovação de isenção 

de IMI por um período de 5 anos, a taxa de 0,300%, que resulta numa 

redução de receita para o município, sendo neste caso e de acordo com 

a avaliação do perito, obtida através das cadernetas prediais 

fornecidas pela requerente: ----------------------------------------- 

Imóvel 

Artigo Matricial Urbano 

6825 

Uso da 

unidade 

Data  

Avaliação 

VPT IMI 

(1 ano) 

IMI 

(5 anos) 

Fração B Habitação 2019 11.357,85€ 34,07€ 170,38€ 

Fração C Habitação 2019 14.037,45€ 42,11€ 210,56€ 

Fração D Habitação 2019 12.372,85€ 37,12€ 185,59€ 

Fração E Habitação 2019 13.935,95€ 41,81€ 209,04€ 

Fração F Habitação 2019 27.953,10€ 83,86€ 419,30€ 

3.9. Assim, o município perderá receita anual no valor de 238,97€ e 

de 1.194,87€ durante os 5 anos da isenção de IMI, referentes ao imóvel 

objeto de apreciação. ----------------------------------------------- 

4. CONCLUSÃO -------------------------------------------------------- 
4.1. Considerando o exposto na presente informação, do pedido 

formulado pela Sra. Maria Isabel Freitas Ferreira Nogueira, proponho 

a emissão de certidão para efeitos de renovação de isenção de IMI por 

mais 5 anos, em nome da Requerente, contribuinte 138 396 876, dando 

cumprimento ao disposto na aliena a), do nº 2, do artigo 45º do EBF.  

4.2. Considerando ainda que os documentos apresentados pela requerente 

estão de acordo com o exigido no artigo 14º do Regulamento nº 713/2020 

de 27 de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios 

Fiscais do Município de Chaves que conferiu à Câmara Municipal o 

reconhecimento das isenções) está em condições de ser presente em 

reunião de Câmara Municipal, no sentido do órgão municipal deliberar 

sobre a presente proposta, conforme o disposto no nº 9, do artigo 16º, 
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do regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 

Intermunicipais. --------------------------------------------------- 

4.3. Em caso de aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de 

renovação de isenção de IMI, deverá, posteriormente ser remitido à 

unidade orgânica do Município encarregue de comunicar à Autoridade 

Tributária e Aduaneira. --------------------------------------------- 

4.4. Notificar a requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. ---------

Chaves 31 de agosto de 2021 ---------------------------------------- 

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

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

Eva Basílio -------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI 

LOPES, DE 31 DE AGOSTO DE 2021: ------------------------------------ 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO 

DE 01 DE SETEMBRO DE 2021: ------------------------------------------ 

Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que 

o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal. ----------  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DATADO DE 2 DE SETEMBRO 

DE 2021: ----------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. SOLICITA NOVA LICENÇA E ALTERAÇÕES AO PROJETO DE ARQUITETURA – 

LOTEAMENTO 3/04 NA FONTE DO LEITE EM LOTE Nº 2 – SANTA MARIA MAIOR – 

BRAVOS PARÂMETROS PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA – PROCESSO Nº 360/05 – 

INFORMAÇÃO Nº 1650/SCOU//2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 

2021.08.20. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão -------------------------------------------------------  

A Firma Bravos Parâmetros Promoção Imobiliária Lda, através do 

requerimento n.º 1698/20, vem a processo solicitar à emissão de Nova 

Licença de obras referente ao alvará de licença de obras n.º 294/2005, 

respeitante à operação urbanística de obras de edificação destinada a 

habitação coletiva, sita na Fonte do Leite –lote n.º 2 do loteamento 

com alvará n.º 1/12- 1.º Aditamento – Fonte do Leite, Freguesia de 

Santa Maria Maior. -------------------------------------------------- 

II – Antecedentes --------------------------------------------------- 

A Firma José Moreira e Filhos Lda, possui alvará de licença de obras 

n.º 294/05 referente a uma edificação destinada a habitação coletiva, 

referente ao lote n.º 2 do loteamento com alvará n.º 3/04- 1.º 

Aditamento – Fonte do Leite, Freguesia de Santa Maria Maior. O edifício 

era composto por r/c + 3. ------------------------------------------- 

III- Localização ---------------------------------------------------- 
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O terreno localiza-se no Lote n.º 2 do alvará loteamento n.º 1/2012 -

Loteamento da Fonte do Leite (loteamento de José Moreira e Filhos 

Lda), Freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves. -------------------- 

IV- Enquadramento Normas Legais em Vigor ---------------------------- 

– Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação -------------------- 

O processo n.º 360/05, tem enquadramento legal no disposto nº2 do 

artigo 72.º do RJUE, dado que se trata de uma nova licença de obras, 

considerando que, são utilizados no novo processo o aproveitamento das 

peças consideradas validas e que constam do projeto. ---------------- 

- Normas Especiais – Loteamentos ------------------------------------ 

A operação urbanística em causa- construção de prédio de habitação 

coletiva ocupa o lote n.º 2 do alvará de loteamento n.º 1/2012 –e de 

acordo com as especificações constantes do 1.ºaditamento do retro - 

citado loteamento, na Fonte do Leite, Freguesia de Santa Maria Maior 

em Chaves. ---------------------------------------------------------- 

De acordo com o quadro sinóptico do referido alvará de loteamento que 

se transcreve poderá edificar. -------------------------------------- 
N.º do 

Lote 

Área do 

Lote 

Finalidade Área de 

Implantaç

ão 

Área bruta de 

Construção 

Sem /cave 

Nº. de 

Pisos 

Acima da 

cota de 

soleira 

 Nº. de 

Pisos 

Abaixo da 

cota de 

soleira 

N.º de 

Fogos 

2 633,00 Habitação 

coletiva 

429,00 1 599,00 4 0 10 

V – Análise da pretensão ------------------------------------------ 

Através do requerimento n.º 1698/21, o requerente vem a processo 

apresentar projeto de arquitetura para o lote n.º 2, de acordo com as 

alterações ao alvará de loteamento n.º 1/2012- 1.º aditamento. ------ 

As alterações ao loteamento acima referido dizem respeito ao aumento 

do número de fogos, áreas de implantação da edificação. ------------- 

Assim, a alteração que consta do projeto de arquitetura apresentado 

(em aditamento ao alvará de licença de obras n.º 294/05), foi objeto 

de alteração ao alvará de loteamento em causa, constando do 1.º 

aditamento ao alvará n.º 1/2012, não se vê qualquer inconvenientes na 

aprovação da alteração pretendida e emissão de Nova Licença de obras 

referente ao alvará de licença de obras n.º 294/2005. --------------- 

O alvará de licença de obras n.º 294/05 encontra-se caducado desde 

08/12/2006. -------------------------------------------------------- 

Relativamente às questões de ordem formal e processual, constata-se 

que o pedido apresentado sob requerimento n.º 1698/21 é instruído com 

os seguintes elementos: --------------------------------------------- 

►Certidão da conservatória do registo predial, registo n.º 

100/20050725 ------------------------------------------------------- 

►Programa de trabalhos, ---------------------------------------------  

►Estimativa orçamental das obras em falta ---------------------------  

►Termo de responsabilidade de arquitetura ---------------------------  

► Projeto de arquitetura --------------------------------------------  

Considerando que, são utilizados no novo processo o aproveitamento das 

peças consideradas validas e que constam do processo n.º 360/05 nos  

termos do nº2 do artigo 72.º do RJUE, bem como o novo projeto de 

alterações referente à arquitetura. --------------------------------- 
Alvará de loteamento 1/2012 1.º aditamento Projecto proposto 

 Parametros da edificação  

Area bruta de 

construção 

1 599,00m2 1 599,00 m2 

n.º de fogos 10 10 

n.º pisos 4 4 

As alterações, prendem-se com o aumento de número de fogos de 6 para 

10 fogos, bem como a área de implantação, tendo havido um aumento de 
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53,00 m2 e de área bruta de construção de 95,00 m2. Estas alterações 

encontram-se plasmadas nas especificações do 1.º aditamento ao alvará 

de loteamento n.º 1/2012. ------------------------------------------- 

Considerando que o projeto de arquitetura apresentado, respeita o 

disposto no n.º 4 do artigo 27.º do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro 

(RJUE), bem como fazem parte os Elementos instrutórios III, constantes 

do n.º 15 do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, bem como 

se enquadra nos parâmetros urbanísticos referidos no alvará de 

loteamento. -------------------------------------------------------- 

Considerando ainda, que consta do processo os termos de 

responsabilidade ao nível do projeto de arquitetura, em conformidade 

legal e regulamentar, garantia bastante do cumprimento das normas 

legais e regulamentares aplicáveis. --------------------------------- 

VI - Proposta de Decisão -------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor opinião, propor-se a adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

1- Emissão da competente decisão administrativa deferimento do projeto 

de arquitetura, referente às alterações ao alvará de licença n.º 

294/05, edifício de habitação coletiva, composta por 4 pisos e de área 

bruta de construção de 1 599,00 m2. --------------------------------- 

2- Conceder o prazo de seis meses para o requerente, em conformidade 

com o disposto no ponto 4 do artigo 202 do RJUE apresentar os projetos 

de especialidades e outros estudos necessários à sua execução, e 

cumprimento do disposto na Portaria 113/2015, de 22 de abril 

relativamente aos Elementos instrutórios III, constantes do n.º 16 do 

Anexo I com as necessárias adaptações. ------------------------------ 

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

Chaves, 20 de agosto 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 

2021.08.31: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. À consideração superior. --------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR NUNO VAZ, 

DATADO DE 2021.09.01: ----------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. SOLICITA EMISSÃO DE NOVA LICENÇA PARA EDIFICAÇÃO DE ARMAZÉM 

INDUSTRIAL – LUGAR DE CAMPO QUEIMADO – PLATAFORMA LOGÍSTICA DE CHAVES, 

LOTEAMENTO 1/07, LOTE 2 – OUTEIRO SECO – BRITACHAVES, LDA – PROCESSO 

                                                           
2 Artigo 20.º Apreciação dos projetos de obras de edificação   ------ 

4 — O interessado deve apresentar os projetos das especialidades e 

outros estudos necessários à execução da obra no prazo de seis meses 

a contar da notificação do ato que aprovou o projeto de arquitetura 

caso não tenha apresentado tais projetos com o requerimento inicial. 
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Nº 471/20 – INFORMAÇÃO Nº 1688/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, 

DATADA DE 2021.08.30. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão ------------------------------------------------------- 

A Firma BRITACHAVES LDA, através do requerimento n.º 1881/21, vem a 

processo solicitar à emissão de Nova Licença de obras referente ao 

alvará de licença de obras n.º 10/2021, respeitante à operação 

urbanística de obras de edificação de Armazéns para fins industriais, 

no lugar de Campo Queimado, Plataforma Logística, em Outeiro Seco. - 

II – Antecedentes --------------------------------------------------- 

A Firma BRITACHAVES LDA, possui alvará de licença de obras n.º 10/21 

referente a uma edificação de 4 Pavilhões Independentes, com área de 

2950,20 e de 2 pisos, sitos no lote n.º 2 do loteamento com alvará n.º 

1/2007- 1.º Aditamento – lugar do Campo Queimado, Plataforma 

Logística, Freguesia de Outeiro Seco. ------------------------------- 

III- Localização ---------------------------------------------------- 

A edificação localiza-se no lote n.º 2 do loteamento com alvará n.º 

1/2007- 1.º Aditamento – lugar do Campo Queimado, Plataforma 

Logística, Freguesia de Outeiro Seco, em Chaves. -------------------- 

IV- Enquadramento Normas Legais em Vigor ---------------------------- 

– Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação -------------------- 

O processo n.º 471/20, tem enquadramento legal no disposto nº2 do 

artigo 72.º do RJUE, dado que se trata de uma nova licença de obras, 

considerando que, são utilizados no novo processo o aproveitamento das 

peças consideradas validas e que constam do projeto. ---------------- 

- Normas Especiais – Loteamentos ------------------------------------ 

A operação urbanística em causa- obras de edificação de Armazéns para 

fins industriais – e de acordo com as especificações constantes do 1.º 

aditamento do retrocitado loteamento, no lugar do Campo Queimado, 

Plataforma Logística, Freguesia de Outeiro Seco, em Chaves. -------- 

V – Análise da pretensão ------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 1881/21, o requerente vem a processo 

apresentar projeto de arquitetura para o lote n.º 2, do loteamento com 

alvará n.º 1/2007- 1.º Aditamento. ----------------------------------  

A pretensão apresentada refere-se a emissão de nova licença de obras, 

nos termos do artigo 72.º do Dec-Lei 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), 

referente ao alvará de licença de obras n.º 10/21. ------------------ 

Através do requerimento n.º 1881/21, vem apresentar elementos 

tendentes à apreciação para emissão da nova licença de obras. ------- 

Relativamente às questões de ordem formal e processual, constata-se 

que o pedido apresentado é instruído com os seguintes elementos: ---- 

►Certidão da conservatória do registo predial -----------------------  

►Programa de trabalhos ----------------------------------------------  

►Estimativa orçamental das obras em falta ---------------------------  

►Termo de responsabilidade referentes pela direção técnica ----------  

►Livro de obras ----------------------------------------------------- 

►Plano de segurança, higiene e saúde -------------------------------- 

►Alvará de empreiteiro e seguro que cobre o valor da obra -----------  

Considerando que, são utilizados no novo processo o aproveitamento das 

peças consideradas validas e que constam do projeto, nos termos do nº2 

do artigo 72.º do RJUE. --------------------------------------------- 

O alvará de licença de obras n.º 10/21 encontra-se caducado desde 

28/07/2021. -------------------------------------------------------- 

VI - Proposta de Decisão --------------------------------------------  
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Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, e dado que consta do processo todos os elementos considerados 

necessários para a emissão do respetivo título, julga-se salvo melhor 

opinião propor o deferimento do pedido de nova licença de obras, pelo 

prazo de 12 meses. -------------------------------------------------- 

VII – Das Taxas Devidas pela Emissão de Alvará ---------------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

n.º 3 do artigo 2.º do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas 

fixadas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 

realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar 

no concelho de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes mapas 

de medição: --------------------------------------------------------- 

 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) 
1 

 
66.95 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 12 12,20 € 146.40 € 

 TOTAL    
213.35 € 

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

Chaves, 30 de agosto 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 

2021.08.31: -------------------------------------------------------- 

Visto. Atenta ao teor da presente informação, sou a propor que 

superiormente seja adotada decisão conducente ao deferimento da 

estratégia preconizada de aprovação do pedido de nova licença, para a 

operação urbanística em causa, licenciada a coberto do alvará de 

licença de obras de construção nº 10/21, nos termos e para os efeitos 

preconizados no item VI.º do presente documento. --------------------  

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR NUNO VAZ, 

DATADO DE 2021.09.01: ---------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.7. PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE EDIFÍCIO INDUSTRIAL – PARQUE 

EMPRESARIAL – PARQUE QUEIMADO – OUTEIRO SECO – MALLAT, LDA – PROCESSO 

Nº 584/21 – INFORMAÇÃO Nº 1701/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA BRANCA GIL 

FERREIRA, DATADA DE 2021.08.31. ------------------------------------- 

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 1710/21, referente ao processo n.º 

584/21, a firma, MALLAT, Lda solicita um pedido de licenciamento, com 

vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação – 

consubstanciada em obras de construção3 de um edifício destinado a 

industria e armazém, sito, na parcela 1, na unidade operativa 5 - Área 

                                                           
3 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; -- 
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de ampliação da Plataforma Logística, do Parque Empresarial de Chaves 

– Campo Queimado, freguesia de Outeiro Seco no concelho de Chaves. -- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 30.004,075 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 3261-P e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 4515/20180625, da freguesia de Outeiro Seco. 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- A parcela de terreno, designada, por “Parcela 1”, resultou de uma 

operação de destaque, um prédio urbano, localizado no lugar do Campo 

Queimado, em concreto, na área de ampliação da Plataforma Logística 

de Chaves, de acordo com Informação n.º 25/SPMOT/2018, presente em 

reunião de Câmara datada de 14 de junho de 2018. -------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no anexo I, 

ponto I, n.º15 do ponto III da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio; ---------------  

- Certidão Permanente; ---------------------------------------------- 

-Planta de localização à escala 1:2. 000; --------------------------- 

-Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ----------- 

-Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano Diretor 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Ficha de áreas/Quadro de medição; --------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e pelo coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das 

normas legais e regulamentares aplicáveis; --------------------------  

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e 

formato digital; ---------------------------------------------------- 

- Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

-Comprovativo da inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ----------------------------------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Levantamento topográfico à escala de 1: 500; --------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 500; ------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100, contendo as dimensões, áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------  

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade; --- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal, no disposto 

na alínea c), do n.º 2, art.º4, do Dec.-Lei555/99 alterado pelo Dec.- 

Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro (doravante RJUE), por se tratar de 

obras de construção em área não abrangida por operação de loteamento, 

estando deste modo sujeita a licença administrativa. ---------------- 

4.2 Nos instrumentos de Gestão Territorial -------------------------- 

4.2.1. De acordo com as Planta de Ordenamento do Plano Diretor 
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Municipal n.º 34 B, o prédio urbano, está inserido em solo de Classe 

2 – Espaços industriais, na área do Parque Empresarial de Chaves. --- 

4.2 – Na operação de destaque da unidade operativa 5 – área de 

ampliação da plataforma logística ----------------------------------- 

4.2.1- Para a Parcela 1 (sobrante), constam as seguintes indicações, 

no quadro sinótico: ------------------------------------------------- 

- Área do lote = 30.004,075 m2; ------------------------------------- 

- Área de implantação máxima (65%) = 19.272,33 m2; ------------------ 

- Cércea máxima = 12 m ---------------------------------------------- 

- Área bruta de construção máxima = 24.007,26 m2; ------------------- 

- Volume máximo = 231.267,96 m2; ------------------------------------  

- Área para efeitos do Ic(0,8m2/ m2) = 24.007,26 m2; ----------------- 

- Número de pisos acima. c.s. = 2; ---------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 0; --------------------------------- 

- Utilização prevista =serviços, armazenamento e/ou industriais; ---- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente propõe, para a parcela de terreno, os seguintes 

parâmetros urbanísticos (fase 1 + fase 2): -------------------------- 

- Área do lote = 30.004,075 m2; ------------------------------------- 

- Área de implantação = 12.478,13 m2; ------------------------------- 

- Cércea = 8 m ------------------------------------------------------ 

- Área bruta de construção = 12.827,03 m2; -------------------------- 

- Volume = 102.616,27 m2   ------------------------------------------ 

- Número de pisos acima. c.s. = 2; ---------------------------------- 

- Número de pisos abaixo. c.s. = 0; --------------------------------- 

- Utilização prevista = armazenamento e/ou industriais; ------------- 

5.2- De acordo com a planta de implantação apresentada, a construção 

do imóvel, agora proposta, está de acordo com o disposto no art.º 29-

A, do P.D.M., onde dispõe que, as regras de uso, ocupação e 

transformação do solo aplicáveis ao Parque Empresarial (PEC) são as 

estabelecidas na Secção III, (Espaços Industriais Classe 2), do 

Capítulo II, cumulativamente com as estabelecidas no Anexo 5, ou seja: 

5.2.1- A parcela confronta numa extensão mínima de 20 metros com a 

estrada que delimita o espaço; -------------------------------------- 

5.2.2- Tem uma forma em planta que permite a inscrição de um retângulo 

com as dimensões de 20 m x 30 m e de acordo com o destaque; --------- 

5.2.3- No interior da parcela existem espaços destinados ao movimento 

de cargas e descargas e ao estacionamento próprio com dimensão 

suficiente para que não seja prejudicada a normal fluência de tráfego 

nas vias públicas; -------------------------------------------------- 

5.2.4- Tem como alinhamento da fachada virada á via com que confronta 

a parcela o afastamento estabelecido para o local e de acordo com o 

destaque; ----------------------------------------------------------

5.2.5- Tem um afastamento mínimo de 5 metros às extremas da parcela; 

5.3 - Face à tipologia do imóvel previsto (armazém) e à área bruta de 

construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na alínea e), 

do n.º 3, do art.º 12, do Plano Diretor Municipal, uma vez que 

contempla, no interior do seu prédio 135 lugares de estacionamento 

automóvel, o qual, é igual ao valor mínimo, previstos naquela norma 

regulamentar. ------------------------------------------------------ 

6 – RESPONSABILIDADE -----------------------------------------------

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto, cujos 

teores se mostram adequados. ---------------------------------------- 

7 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 
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7.1- Considerando, que a proposta feita pelo requerente, cumpre os 

parâmetros urbanísticos, vertidos na operação de destaque, na unidade 

operativa 5 – área de ampliação da plataforma logística, os quais, 

tiveram como base, o estabelecido no artigo 29.º-A do Regulamento do 

PDM, onde dispõe, que as regras de uso, ocupação e transformação do 

solo aplicáveis ao Parque Empresarial (PEC) são as estabelecidas na 

Secção III, (Espaços Industriais Classe 2), do Capítulo II, 

cumulativamente com as estabelecidas no Anexo V, do referido diploma 

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

7.2- Considerando de acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 

16 de Dezembro e ulteriores alterações, que dispõe o interessado, do 

prazo de seis meses para apresentar projetos de especialidades, 

podendo este prazo ser prorrogado por uma só vez, e por período não 

superior a 3 meses, mediante requerimento fundamentado apresentado 

antes do respetivo termo e no caso individual e concreto em apreciação 

com a identificação da fase da obra a que se reporta, de acordo com o 

previsto no n.º 3, do artigo 59.º, do referido diploma legal.   ----- 

7.3- Findo o prazo referido no parágrafo anterior, e caso não sejam 

apresentados os projetos de especialidades, implica a suspensão do 

processo de licenciamento pelo período máximo de seis meses, findo o 

qual é declarada a caducidade após audiência previa do interessado; - 

8 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

8.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se adoção da seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

8.1.1- Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, apresentado 

sob requerimento n.º 1710/21. --------------------------------------- 

8.1.2- Propõe-se ainda, que o processo seja presente, na próxima 

reunião do Executivo Municipal, para deliberação final sobre o mesmo. 

8.2- Caso a Câmara delibere, favoravelmente, o pedido de aprovação do 

projeto de arquitetura do edifício destinado a “indústria e armazém”: 

8.2.1- De acordo com o n.º4, do art.º 20, do DL 555/99, de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações, dispõe o interessado do prazo de 

seis meses para apresentar projetos de especialidades conforme 

estabelecido no n.º 16, da Portaria 113/2015 de 22 de Abril, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica; -------- 

- Projeto de instalação de gás ou declaração de isenção; ------------ 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 

- Projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações; --------- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; --------------- 

- Projeto de arranjos exteriores; -----------------------------------  

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

Chaves, 31 de agosto 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 

2021.08.31: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. À consideração superior.  ------------ 
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DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR NUNO VAZ, 

DATADO DE 2021.09.01: ---------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

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

Aquando da apresentação deste assunto, o Presidente da Câmara, Senhor 

Dr. Nuno Vaz Ribeiro, deu conhecimento, ao Órgão Executivo, que nele 

tem interesse por ser proprietário de um lote no referido loteamento 

“Panorama II”, declarando-se impedido de participar na sua discussão 

e votação. ---------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.8. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LICENÇA DE LOTEAMENTO 2/01 - P.º 23/96 – 

ALTO DA FORCA, SANTA MARIA MAIOR  – ANTÓNIO S. COUTO, CONSTRUÇÕES E 

OBRAS PÚBLICAS LDA. – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 1721/SCOU/21 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ARQª SUSANA 

FERNANDES, DE 03/09/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO--------------------------------------------------------

O Sr. Nuno Miguel Rodrigues Pereira, através do requerimento nº 1476/21 

e pelo requerimento nº 1645/21, referente ao processo nº 23/96, na 

qualidade de promitente-comprador, vem solicitar uma alteração à 

licença de operação de loteamento, incidindo sobre o lote nº 63 do 

loteamento com alvará nº 2/01, também designado por loteamento 

“Panorama II”, localizado na rua avenida Barbosa du Bocage, no Alto 

da Forca, na freguesia de Santa Maria Maior.------------------------- 

2.INSTRUÇÃO--------------------------------------------------------- 

2.1. A acompanhar o requerimento são entregues os seguintes 

elementos:---------------------------------------------------------- 

a) Cd;------------------------------------------------------------ 

b) Termo de responsabilidade de compatibilidade entre formato papel 

e digital (Arq. Carina Pereira);------------------------------------- 

c) Contrato promessa de compra e venda de bem imóvel;------------- 

d) Certidão da conservatória do registo predial (CCRP):----------- 

i. 572/20071213 (matriz nº 4518, com área total de 838 m2, sujeito 

ativo – Sr. Joaquim Maria Lameirão Batista); ------------------------ 

e) Memória descritiva e justificativa alteração alvará de 

loteamento;--------------------------------------------------------- 

f) Termos de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura e 

do coordenador de projeto, acompanhado de Certidão da ordem dos 

arquitetos e declaração de seguro de responsabilidade civil 

profissional (Arq. Carina Pereira);---------------------------------- 

g) Ficha de dados estatísticos do INE;---------------------------- 

h) Peças desenhadas:---------------------------------------------- 

1) Planta de condicionantes e ordenamento do PDM;----------------- 

2) Plantas de localização e enquadramento;------------------------ 

3) Planta de síntese proposta:------------------------------------ 

4) Planta de síntese alterações;---------------------------------- 

5) Ficha de lote nº 63. ------------------------------------------ 

2.2. Pelo requerimento nº 1645/21 vem ainda juntar:----------------- 
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i) Declaração do proprietário a consentir/autorizar o requerente 

alterar o loteamento;------------------------------------------------ 

j) Termo de responsabilidade de verificação acústica acompanhado de 

declaração da ordem dos engenheiros (Eng. Artur Alfredo Duarte Dias);- 

3. ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

3.1. Consultado os antecedentes, constata-se que o pedido em questão 
está inserido no loteamento com alvará nº 2/2001, incidindo sobre um 

prédio com 61.110,00m2 de área, em nome de António S. Couto, onde são 

constituídos 67 lotes, totalizando 74 fogos, destinados a habitações 

unifamiliares e dois lotes destinados a habitação, comercio e 

serviços.----------------------------------------------------------- 

3.2. Os lotes nº 1 a 65 são destinados a habitação unifamiliar e 
bifamiliares, com dois pisos e cave, com configuração isolada e algumas 

geminadas, definindo um polígono máximo de implantação das construções 

com afastamento às estremas do lote.--------------------------------- 

3.3. Para o lote nº 63, o alvará especifica:------------------------ 
a) Área de lote- 838 m2;------------------------------------------ 

b) Número de fogos – 2;------------------------------------------- 

c) Finalidade – habitação;---------------------------------------- 

d) Área de implantação – 395 m2;---------------------------------- 

e) Área de construção – 838 m2;----------------------------------- 

f) Numero de pisos – cave+Rc+1. ---------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

4.1. Nos Instrumentos de Gestão Territorial-------------------------
a) Segundo a Planta de ordenamento do PDM de Chaves o lote em questão 

localiza-se em Espaços Classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis da 

categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------------------------------------ 

4.2. b) De acordo com a planta de ordenamento do mesmo IGT sobre o 
lote em questão não impende nenhuma servidão ou restrição de utilidade 

pública.------------------------------------------------------------ 

4.3. No regime jurídico---------------------------------------------
a) O processo apresentado é referente a uma alteração à licença, de 

acordo com o artigo 27º, do Regime de Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua 

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

5. DESCRIÇÃO DO PEDIDO-----------------------------------------------

5.1 O pedido em questão consiste na alteração de algumas especificações 

do lote nº 63, nomeadamente:----------------------------------------- 

a) Diminuição do número de fogos de 2 para 1;------------------------ 

b) Diminuição do número de pisos de cave+R/C+1 para 2 pisos acimas 

da cota de soleira.------------------------------------------------

5.2 As restantes especificações do lote e do alvará de loteamento são 

mantidas.-----------------------------------------------------------

5.3 Com esta alteração, as especificações para o lote nº 63, serão as 

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

a)Área de lote- 838 m2;---------------------------------------------- 

b)Finalidade- habitação;-------------------------------------------- 

c) Número de fogos- 1;----------------------------------------------- 

d) Área de implantação – 395 m2;------------------------------------- 

e) Área de construção – 838 m2;-------------------------------------- 

f) Número de pisos – 2 pisos acima da cota de soleira;--------------- 

g)Cércea máxima habitação – 7,2 m.----------------------------------- 

6. ANÁLISE DO PEDIDO-------------------------------------------------

6.1 O requerente apresenta a alteração enquanto promitente-comprador, 

entregando cópia de contrato de compra e venda. Pelo requerimento nº 

1645/21, vem ainda juntar uma declaração do Sr. Joaquim Maria Lameirão 

Baptista, sujeito ativo, consentido/autorizando o requerente a 
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proceder à alteração urbanística de alteração do loteamento. Nesse 

sentido, a eventual aprovação das alterações às especificações do lote 

deverá ser condicionada, devendo o requerente, até à fase subsequente 

referente ao pedido de emissão de aditamento ao alvará, apresentar 

documento (enquanto proprietário) que o legitime a promover a 

alteração bem como o registo do averbamento da mesma na Conservatória 

do Registo Predial e nas Finanças. ---------------------------------

6.2 Vem ainda apresentar termo de responsabilidade de técnico relativo 

à verificação da conformidade acústica com a presente alteração.---

6.3 Uma vez que a proposta apresentada não ultrapassa os limites 

previstos na alínea a), do nº 2, do artigo 7º do RMUE (4 hectares, 100 

fogos ou 10% da população do aglomerado onde se insere), estará 

dispensada de consulta pública, prevista no nº 2, do artigo 27º do 

RJUE.---------------------------------------------------------------

6.4 Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto acima 

referido, a alteração à licença de operação de loteamento não pode ser 

aprovada se ocorrer se ocorrer oposição escrita dos titulares da 

maioria da área dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, 

o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no 

prazo de 10 dias.---------------------------------------------------

6.5 De acordo com o estatuído nos n.ºs 1 e 3 do artigo 11.º do 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação quando o número de 

lotes seja superior a 15– que é o caso – a notificação será feita via 

edital a afixar no local onde se situa o loteamento, na Junta de 

Freguesia e no Edifício dos Paços do Concelho.-----------------------

6.6 Refere-se ainda que, salvo melhor opinião, não se aplica o nº 8, 

do artigo 27º, do RJUE, que prevê a alteração simplificada ao 

loteamento, aprovada por simples deliberação da câmara municipal, com 

dispensa de quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais 

disposições legais e regulamentares aplicáveis, por se verificar que 

a pretensão ultrapassa o limite de 3% do número de fogos para o lote 

nº 63 (alvará prevê 2 fogos e a alteração prevê 1 fogo). No seguimento 

da informação técnica nº 1270/SCOU/2021, com despacho superior de 

4/7/2021, foi promovida a auscultação dos demais proprietários. 

Decorrido o prazo de 10 dias, verifica-se que consta do processo 

certidões de afixação do edital e não foi manifestada oposição à 

alteração pretendida.-----------------------------------------------

6.7 Uma vez que, com a alteração pretendida não haverá aumento da área 

a lotear e da área bruta de construção preconizada para o lote, não 

haverá lugar às cedências previstas no artigo 21º do regulamento do 

PDM.----------------------------------------------------------------

7. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

7.1 Face ao exposto, coloca-se à consideração superior que seja 

adotada a deliberação no sentido de aprovar condicionalmente o pedido 

de alterações à licença, solicitado nos termos do artigo 27º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua redação atual, sob reserva 

de direito de terceiros. A condicionamento de aprovação resulta da 

condição atual de promitente-comprador em que apresenta o requerente, 

que deverá ultrapassar como referido no ponto 6.1.-------------------

7.2 Na sequência da aprovação do ponto anterior, de acordo com o 

disposto no nº 1, do artigo 76º, do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores 

alterações, deve ser comunicado ao requerente que dispõe do prazo de 

um ano para requerer formalmente a emissão do 1.º aditamento ao Alvará 

de Loteamento nº 2/2001, sob pena de caducidade desta deliberação, 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 71.º do citado diploma legal, 

devendo para o efeito instruir o seu pedido com os elementos 

mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da Portaria n.º 216-E/2008 de 
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03/03, designadamente:----------------------------------------------

a)Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente (5 

exemplares) e em base digital;---------------------------------------

b)Descrição pormenorizada do lote com indicação dos artigos matriciais 

de proveniência;----------------------------------------------------

c) Atualização da certidão da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas.-

7.3 Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão 

ser liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, 

do DL nº 555/99 de 16/12, na sua redação atual, as quais se encontram 

estabelecidas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de taxas devidas 

pela realização de operações urbanísticas.--------------------------- 

À consideração Superior.-------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 03/09/2021:------------------ 

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

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

DE 2021.09.13. ------------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a 

proposta, sem a participação na votação, do Presidente da Câmara, 

Senhor Dr. Nuno Vaz Ribeiro, em virtude do mesmo se ter declarado 

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

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

 

 

3.9. ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO 15/92 – CAMINHO DE CASAS DOS MONTES, 

SANTA MARIA MAIOR - PAULINO JOSÉ TEIXEIRA BATISTA - 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 1724/SCOU/21 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ARQTª SUSANA FERNANDES, DE 

03/09/2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO--------------------------------------------------------

O Sr. Paulino José Teixeira Batista, através dos requerimentos nº 

1456/21 e nº 1704/21, referente ao processo nº 494/21, na qualidade 

de proprietário, vem solicitar uma alteração à licença de operação de 

loteamento, incidindo sobre o lote nº 5 do loteamento com alvará nº 

15/92, localizado na rua Reis Ventura, em Casas dos Montes, na 

freguesia de Santa Maria Maior.-------------------------------------- 

2.INSTRUÇÃO--------------------------------------------------------- 

2.1 A acompanhar o requerimento inicial são entregues os seguintes 

elementos:----------------------------------------------------------

a)Termo de responsabilidade de compatibilidade entre formato papel e 

digital (Eng. Artur Alfredo Duarte Dias e Arq. Lúcia maria de Leão 

Persegani);--------------------------------------------------------- 

b)Relatório de recolha de dados acústicos, acompanhado de termo de 

responsabilidade do autor e declaração da ordem dos engenheiros (Eng. 

Artur Alfredo Duarte Dias);------------------------------------------ 

c)Termos de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura e do 

coordenador de projeto, acompanhado de Certidão da ordem dos 

arquitetos e declaração de seguro de responsabilidade civil 

profissional (Arq. Lúcia maria de Leão Persegani);------------------- 



                                                                F. 293 

                                                                  _____________________ 

 
d)Cd;--------------------------------------------------------------- 

e)Ficha de dados estatísticos do INE;-------------------------------- 

f)Certidão da conservatória do registo predial (CCRP), 820/20080403 

(matriz nº 3576, com área total de 620 m2, propriedade do requerente); 

g)Memória descritiva e justificativa alteração alvará de loteamento; 

h)Peças desenhadas:------------------------------------------------- 

1) Planta de condicionantes e ordenamento do PDM;----------------- 

2) Plantas de localização e enquadramento;------------------------ 

3) Levantamento topográfico, acompanhado de declaração te topografo 

autor (César Fernando Moura Barbosa);-------------------------------- 

4) Planta de síntese existente;----------------------------------- 

5) Planta de síntese proposta:------------------------------------ 

6) Planta de síntese alterações;---------------------------------- 

7) Ficha de lote nº 5;-------------------------------------------- 

8) Planta de acessibilidades no espaço público.------------------- 

2.2 Pelo requerimento nº 1704/21 vem substituir a planta de síntese 

e respetivo quadro sinótico e entregar certidões da conservatória do 

registo predial dos restantes lotes do loteamento nº 15/92.---------- 

3 ANTECEDENTES--------------------------------------------------- 

3.1 Consultado os antecedentes, constata-se que o pedido em questão 

está inserido no loteamento com alvará nº 15/92, incidindo sobre um 

prédio com 14.350m2 de área, sendo a área a lotear 5.442 m2, cedida 

para arruamentos a integrar no domínio público 1.642 m2 e parcela 

sobrante agrícola, em nome de Norberto dos Anjos Fernandes, onde são 

constituídos 12 lotes.----------------------------------------------- 

3.2 Os lotes são destinados a habitação unifamiliar com dois pisos 

com configuração isolada e algumas geminadas.------------------------ 

3.3 Para o lote nº 5, o alvará especifica:------------------------- 

a)Área de lote- 620 m2;---------------------------------------------- 

b)Polígono de implantação de 10m por 12 metros, com recuo de 5 metros 

relativo à rua e estremas laterais;---------------------------------- 

c)Numero de pisos – 2.----------------------------------------------- 

3.4 Em 12/05/2011, 1º aditamento ao alvará, incidindo sobre as 

especificações do lote nº 12, prevendo área para anexos.------------- 

3.5 A 3/12/2018, 2º aditamento incidindo sobre as especificações do 

lote nº 1.----------------------------------------------------------- 

3.6 A 17/1/2019, 3º aditamento as especificações do lote nº 3.----- 

4 ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

4.1 Nos Instrumentos de Gestão Territorial-------------------------

a)Segundo a Planta de ordenamento do PDM de Chaves o lote em questão 

localiza-se em Espaços Classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis da 

categoria 1.1 – Cidade de Chaves.------------------------------------ 

4.2 b)De acordo com a planta de ordenamento do mesmo IGT sobre o lote 

em questão não impende nenhuma servidão ou restrição de utilidade 

pública.------------------------------------------------------------ 

4.3 No regime jurídico---------------------------------------------

a)O processo apresentado é referente a uma alteração à licença, de 

acordo com o artigo 27º, do Regime de Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua 

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

5 DESCRIÇÃO DO PEDIDO--------------------------------------------

5.1.O pedido em questão consiste na alteração de algumas 

especificações do lote nº 5, nomeadamente:--------------------------- 

a)No aumento da área de implantação de 120 m2 para 227,20 m2, 

distribuindo em 172,20 m2 para habitação e 55,00 m2 para anexos;-

b)Aumento da área de construção de 240 m2 para 306,90 m2, distribuindo 

em 251,90 m2 para habitação e 55 m2 para anexos.--------------------- 
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5.2 Com esta alteração, as especificações para o lote nº 5, serão as 

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

a) Área de lote- 620 m2;--------------------------------------------- 

b) Finalidade- habitação;-------------------------------------------- 

c) Número de fogos- 1;----------------------------------------------- 

d) Área de implantação – 227,20 m2;---------------------------------- 

1.Área de implantação habitação – 172,20 m2;-------------------------

2.Área de implantação anexo – 55,00 m2;------------------------------ 

e)Área de construção – 306,90 m2;--------------------------------

1.Área de construção habitação – 251,90 m2;--------------------------

2.Área de construção anexo - 55,00 m2;------------------------------- 

f) Número de pisos – 2 pisos acima da cota de soleira;-----------

g)Cércea máxima habitação – 7,5 m;-----------------------------------

h)Cércea máxima anexo – 2,4 m.--------------------------------------- 

5.3 Não se prevê alterar as especificações dos restantes lotes nem as 

demais especificações do loteamento.--------------------------------- 

6. ANÁLISE DO PEDIDO------------------------------------------------- 

6.1 A alteração prevê aumentar o polígono de implantação da construção, 

mantendo, no entanto, o recuo da construção ao limite do lote de 5 

metros ao longo da frente de rua. Diminui o afastamento à estrema sul 

para 3,5 metros, mas como é referido na memória descritiva, este limite 

confronta com um acesso à parcela a nascente, estando assim assegurado 

o afastamento previsto no RGEU para as futuras construções. ---------

6.2 A grande alteração passa pela introdução de um corpo anexo a 

nascente com uma altura de fachada de 2,7 metros, como está ilustrado 

na ficha de lote.---------------------------------------------------- 

6.3 Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto acima 

referido, a alteração à licença de operação de loteamento não pode ser 

aprovada se ocorrer se ocorrer oposição escrita dos titulares da 

maioria da área dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, 

o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no 

prazo de 10 dias.---------------------------------------------------- 

6.4 De acordo com o estatuído nos n.ºs 1 e 3 do artigo 11.º do 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação quando o número de 

lotes seja inferior a 15, há lugar a notificação pessoal nos termos 

do artigo 121º do RJUE, devendo o requerente da alteração apresentar 

certidão da conservatória do registo predial com a identificação dos 

proprietários dos lotes. -------------------------------------------- 

6.5 Refere-se ainda que, salvo melhor opinião, não se aplica o nº 8, 

do artigo 27º, do RJUE, que prevê a alteração simplificada ao 

loteamento, aprovada por simples deliberação da câmara municipal, com 

dispensa de quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais 

disposições legais e regulamentares aplicáveis, por se verificar que 

a pretensão ultrapassa o limite de 3% da área de implantação e da área 

de construção para o lote nº 5, conforme se demonstra no quadro 

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

 
6.6 Uma vez que o número de lotes do loteamento é 12, e, portanto, 

inferior a 15, a notificação terá que ser pessoal para as moradas das 

certidões da conservatória do registo predial (CCRP), como previsto 

no artigo 11º do RMUE. No entanto, analisando as CCRP apresentadas 

pelo requerimento nº 1704/21, verificou-se que em algumas não consta, 

ou está incompleta as moradas dos respetivos sujeitos ativos, tornando 

difícil a notificação pessoal de todos os proprietários dos lotes. 

Existente (m2) proposta (m2) Diferença (m2) Percentagem 

Área de implantação 120,00 227,20 107,20 89%

Área de construção 240,00 306,90 66,90 28%
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Assim, coloca-se à consideração superior que a notificação prevista 

no nº 3, do artigo 27º do RJUE, seja feita via edital a afixar no 

local onde se situa o loteamento, na Junta de Freguesia e no Edifício 

dos Paços do Concelho, como previsto n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º do 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação para os loteamentos 

em que o número de lotes seja superior a 15.-------------------------

6.7 Assim, no seguimento da informação técnica nº 1400/SCOU/2021, com 

despacho superior de 23/07/2021 foi despoletado a afixação do edital. 

Decorrido o prazo, verificou-se que consta do processo as certidões 

de afixação do edital e não foi manifestada oposição à presente 

alteração.---------------------------------------------------------- 

6.8 No que concerne às áreas de cedência para o Município, previstas 

no artigo 44º do RJUE, estão determinadas no artigo 21º do regulamento 

do PDM. Assim, com a alteração ao alvará ao loteamento prevista, 

verificamos as seguintes situações:---------------------------------- 

a) Não haverá aumento da área a lotear, pelo que, não se aplicará a 

alínea a) e a alínea c), ambas do nº 2, do artigo 21º do regulamento 

do PDM;------------------------------------------------------------- 

b) Uma vez que estaremos perante um aumento da área bruta de construção 

prevista de 66,90 m2 (de 240,00m2 para 306,90 m2), deverá ser cedida 

o correspondente a 25% desta área para equipamento público- 16,73m2 

(25% de 66,90m2), por aplicação da alínea b), do nº 2, do artigo 21º.- 

 

Aumento da Área do terreno a 

lotear     0,00 m2   

 

Aumento da Área bruta de 

construção para IC     66,90 m2   
        

Regulamento 

do PDM 

Área de cedências 
Área a 

ceder 

Área 

cedida na 

proposta 

do 

requerente 
artigo 21.º 

nº 2 

a) 

Área global máxima exigível para 

integração no domínio publico 

(espaços públicos verdes, de 

utilização coletiva ou de 

circulação, e a equipamentos 

públicos ou de utilidade pública 

40% 
da área do 

terreno 
0,00 m2     

b) 
Equipamentos públicos ou de 

utilidade pública 
25% 

da área bruta 

de construção 
16,73 m2 0,00 m2 

c) 

Espaços públicos (espaços verdes 

ou de utilização coletiva, 

arruamentos viários e pedonais, 

estacionamentos) 

15% 
da área do 

terreno 
0,00 m2 0,00 m2 

TOTAL       0,00 m2 0,00 m2 

6.9 Nesse pressuposto, deverá o Município ser compensado pelas áreas 
não cedidas de 16,73 m2, conforme nº 3 do artigo 21º do Regulamento 

do PDM.-----------------------------------------------------------

6.10. Para cálculo do valor da compensação, aplicar-se-á formula 

expressa nos artigos 26º a 31º do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas devidas pela realização de operações urbanísticas 

(DR 2ª série, nº 6 3, Regulamento nº 314/2010, de 31 de março): ----- 

C = LK × A (m2) × V 

2 

Em que:------------------------------------------------------------- 

C = Valor da Compensação devida ao Município;------------------------ 

L = Factor de localização (determinado face à área urbana do Concelho 

de Chaves);--------------------------------------------------------- 

K = Coeficiente urbanístico do loteamento, de acordo com o disposto 

nos n.os 6 e 7, do artigo 26.º, do Código das Expropriações;--------- 
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A = Valor em metros quadrados da área não cedida;-------------------- 

V = Valor do preço por metro quadrado de construção, definido pela 

Portaria que fixa periodicamente os valores unitários por metro 

quadrado do preço da construção para efeito de cálculo da renda 

condicionada (492,00 € conforme portaria nº289/2020, de 17 de 

dezembro).---------------------------------------------------------- 

6.11 Por aplicação da referida formula, e, considerando que o índice 

de construção da operação de loteamento de 0,44 m2/m2, correspondendo 

assim a “densidade inferior”. Resultando o montante da compensação no 

valor de 592,64€, conforme se demonstra:----------------------------- 

QUADRO XIX 

PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES AO MUNICÍPIO (ARTIGO 67º) 
       

LOCALIZAÇÃO ZONA 

FACTOR 

DE 

LOCALIZA

ÇÃO (L) 

COEFICIEN

TE 

URBANÍSTI

CO 

LOTEAMENT

O (K) 

 

CHAVES 

DENSIDADE SUPERIOR 1,00 0,25 

DENSIDADE MÉDIA 0,90 0,20 

DENSIDADE INFERIOR 0,80 0,18 

ÁREA PERIURBANAS 0,60 0,18 
 

VIDAGO 
ÁREA CENTRAL 0,80 0,20 

ÁREA NÃO CENTRAL 0,60 0,18 
 

OUTROS AGLOMERADOS 0,50 0,15 

       

Portaria nº 289/2020 de 17 de dezembro 
       

492€  VALOR MÉDIO DE CONSTRUÇÃO POR METRO QUADRADO para efeitos 

do artigo 39.º do Código do 

Imposto Municipal sobre os Imóveis, a vigorar no ano 

de 2021 

492,00 

         

       

densidade inferior 

       

C L K A'' V 
592,64 € 

1 0,80 0,18 16,73 

492,

00 

6.12 Assim, considerando que:------------------------------------ 
a)O pedido encontra-se instruído de acordo com o ponto nº 1 e o ponto 

nº 13, do anexo I, da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, 

nomeadamente com termos de responsabilidade dos autores dos projetos 

de cada especialidade, acompanhados de documento comprovativo de 

inscrição em ordem profissional e seguro de responsabilidade civil;-- 

b)Não se vê incompatibilidade com o PDM em vigor;-------------------- 

c)Não foi demostrada oposição dos demais proprietários dos lotes 

constantes do alvará de loteamento;---------------------------------- 

d)Pelo aumento da área bruta de construção do loteamento, deverá o 

Município ser compensado no valor acima calculado.------------------- 

7.PROPOSTA DE DECISÃO------------------------------------------------ 

7.1 Face ao exposto, coloca-se à consideração superior que seja 

adotada a deliberação no sentido de aprovar o pedido de alterações à 

licença, solicitado nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16/12, na sua redação atual, após o pagamento da compensação pela 

área não cedida no valor de 592,64€.---------------------------------
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7.2 Na sequência da aprovação do ponto anterior, de acordo com o 

disposto no nº 1, do artigo 76º, do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores 

alterações, deve ser comunicado ao requerente que dispõe do prazo de 

um ano para requerer formalmente a emissão do 4.º aditamento ao Alvará 

de Loteamento nº 15/92, sob pena de caducidade desta deliberação, 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 71.º do citado diploma legal, 

devendo para o efeito instruir o seu pedido com os elementos 

mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da Portaria n.º 216-E/2008 de 

03/03, designadamente:---------------------------------------------- 

a)Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente (5 

exemplares) e em base digital;--------------------------------------- 

b) Descrição pormenorizada do lote com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência;------------------------------------------ 

c) Atualização da certidão da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas.- 

7.3.Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão 

ser liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, 

do DL nº 555/99 de 16/12, na sua redação atual, as quais se encontram 

estabelecidas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de taxas devidas 

pela realização de operações urbanísticas.--------------------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 06/09/2021:----------------- 

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DE 07/09/2021:-

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica.-------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. REQUALIFICAÇÃO DA AV.ª PEDRO ALVARES CABRAL (PAMUS 9)- 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 454/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I - ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “REQUALIFICAÇÃO DA AV. PEDRO 

ALVARES CABRAL (PAMUS 9)”.------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 04 de fevereiro de 

2021, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Soterra, 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 17 de 

março de 2021.------------------------------------------------------- 
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4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 185.000,00 € (Cento e 

oitenta e cinco Mil Euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal 

em vigor, importando destacar as seguintes condições:---------------- 

• Prazo de execução da obra: 90 dias.------------------------------ 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 22 de março de 2021.------------------------------------- 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 29 de abril de 2021, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 04 de maio de 2021.---------------------------  

7. A obra já foi objeto de uma prorrogação de prazo por um período de 

60 dias.------------------------------------------------------------ 

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

1 - O prazo da obra, considerando o seu início na data de notificação 

do PSS, incluindo a prorrogação atrás referida, deveria terminar em 

outubro de 2021.----------------------------------------------------- 

2 – Tal não ocorrerá já que ainda faltam executar todos os trabalhos 

no que que dizem respeito à pavimentação da faixa de rodagem, um muro 

em betão armado, parte dos passeios, guias e lancis, bem como um troço 

de gradeamento e respetivas sinalização vertical e horizontal.------- 

3 – A empresa adjudicatária apresentou uma reprogramação do plano de 

trabalhos, solicitando uma prorrogação do prazo de execução, alegando 

para o efeito o seguinte:-------------------------------------------- 

3.1 - Atrasos constantes e significativos na entrega atempada de 

materiais pelos fornecedores devido à pandemia;---------------------- 

3.2 - Devido ao mesmo motivo, fez-se também sentir nestes mesmos 

períodos uma enorme falta de mão de obra qualificada para o efeito, 

no que diz respeito a determinados trabalhos mais específicos;-------

4 - Relativamente ao material, cuja demora causa mais constrangimentos 

– os cubos e microcubos, os fornecedores têm em carteira um grande 

volume de encomendas, não estando a ser capazes de dar resposta às 

mesmas em tempo útil. Para contornar este problema e conseguir atender 

às exigências do Dono de Obra, o adjudicatário encontra-se neste 

momento a trabalhar com vários fornecedores, de modo a não ter falhas 

de fornecimento.---------------------------------------------------- 

5 – Relativamente à mão de obra, e devido à pandemia, existe atualmente 

uma grande escassez no que se refere a pessoal qualificado para a 

execução de calçadas, trabalhos estes que constitui uma significativa 

parcela desta obra.-------------------------------------------------- 

6 - Por impossibilidade de condicionamento do trânsito devido ao enorme 

tráfego, o que impossibilita a execução atempada de determinados 

trabalhos mais específicos.------------------------------------------ 

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

1 – Face ao exposto, e tendo em consideração que o ritmo de execução 

dos trabalhos aumentou significativamente no último mês, e havendo 

compromisso de reforço das equipas, propõe-se a prorrogação graciosa 

de 45 dias do prazo de execução da obra, não havendo aqui direito à 

revisão de preços, até ao dia 15 de novembro de 2021, já que a não 

concessão desta prorrogação acarretaria graves inconvenientes para o 

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

2 – Deve em caso de aprovação desta prorrogação de prazo notificar-se 

o empreiteiro para apresentação do novo plano de trabalhos.---------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 09 setembro de 2021.----------------------------------------- 

(Gilberto Fernandes, Eng.º)------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.09.10. – 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.09.13. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 DE VIDAGO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO.- 

Foi presente a informação nº 451/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

I - ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação da Escola E.B 2.3 

de VIDAGO”.--------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 14 de setembro de 

2020, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Edibarra Engenharia 

e construção, SA”, a execução da referida empreitada.---------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 09 de 

outubro de 2020.----------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 408.000,00 € (Quatrocentos 

e Oito Mil Euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições:-------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 75 dias.------------------------------ 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 12 de outubro de 2020.----------------------------------- 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 26 de outubro de 2020, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 30 de outubro de 2020.------------------------  

7. A obra já foi objeto de uma prorrogação de prazo por um período de 

150 dias (Prorrogação referente aos trabalhos normais mais os 

complementares).---------------------------------------------------- 

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

1 - O prazo da obra, considerando o seu início na data da tomada de 

conhecimento da aprovação do PSS, incluindo a prorrogação atrás 

referida, deveria terminar em 06 de agosto de 2021.------------------ 

2 – Tal não ocorrerá já que esta apresenta, uma faturação de 89,86%, 

faltando ainda executar uma pequena parte dos trabalhos no tocante aos 

acabamentos das coberturas, ou seja, remates, rufos e revestimentos 

das platibandas em chapa de alumínio.-------------------------------- 

3 – A empresa adjudicatária apresentou um pedido, solicitando uma 

prorrogação do prazo de execução, alegando para o efeito o seguinte:- 

3.1 - Atrasos constantes e significativos na entrega atempada de 

materiais pelos fornecedores devido à pandemia;---------------------- 

3.2 - Devido ao mesmo motivo, fez-se também sentir nestes mesmos 

períodos uma enorme falta de mão de obra qualificada para o efeito, 

no que diz respeito a determinados trabalhos mais específicos, tais 

como os referidos anteriormente;------------------------------------- 

4 - Relativamente ao material, cuja demora causa mais constrangimentos 

– os produtos metálicos, os fornecedores têm em carteira um grande 

volume de encomendas, não estando a ser capazes de dar resposta às 

mesmas em tempo útil. Para contornar este problema e conseguir atender 
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às exigências do Dono de Obra, o adjudicatário encontra-se neste 

momento a trabalhar com vários fornecedores, de modo a não ter falhas 

de fornecimento.---------------------------------------------------- 

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

1 – Face ao exposto, e tendo em consideração que o ritmo de execução 

dos trabalhos aumentou significativamente no último mês, demonstrando 

que as medidas tomadas se encontram a surtir efeito, propõe-se a 

prorrogação graciosa de 55 dias do prazo de execução da obra, não 

havendo aqui direito à revisão de preços, até ao dia 30 de setembro 

de 2021, já que a não concessão desta prorrogação acarretaria graves 

inconvenientes para o Município.------------------------------------- 

2 – Mais se informa que os trabalhos em falta em nada condicionarão o 

normal funcionamento da escola.-------------------------------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 09 de setembro de 2021--------------------------------------- 

(Gilberto Fernandes, Eng.º)------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.09.10. – 

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 

2021.09.13. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM – 

INFRAESTRUTURAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO. ----------------------------- 

Foi presente a informação nº 453/2021, 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 “Rua Dom Gualdim Pais / Rua 

Francisco Barros Teixeira Homem”.------------------------------------ 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 04 de fevereiro de 

2021, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Soterra, 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 17 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 186.516,00 € (Cento e 

oitenta e seis mil, quinhentos e dezasseis Euros), acrescido do valor 

do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes 

condições:---------------------------------------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 150 dias.----------------------------- 

5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 22 de março de 2021.------------------------------------- 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 29 de abril de 2021, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 04 de maio de 2021. -------------------------- 

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

1 - O prazo da obra, considerando o seu início na data de notificação 

do PSS, deveria terminar em outubro de 2021.------------------------- 
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2 – Tal não ocorrerá já que ainda faltam executar todos os trabalhos 

no que que dizem respeito à pavimentação da faixa de rodagem, parte 

da instalação da conduta, incluído respetivos ramais, execução de 

passeios e rede de drenagem de águas pluviais.----------------------- 

3 – A empresa adjudicatária apresentou uma reprogramação do plano de 

trabalhos, solicitando uma prorrogação do prazo de execução, alegando 

para o efeito o seguinte:-------------------------------------------- 

3.1 - Atrasos constantes e significativos na entrega atempada de 

materiais pelos fornecedores devido à pandemia;--------------------- 

3.2 - Devido ao mesmo motivo, fez-se também sentir nestes mesmos 

períodos uma enorme falta de mão de obra qualificada para o efeito, 

no que diz respeito a determinados trabalhos mais específicos;------- 

4 - Relativamente ao material, cuja demora causa mais constrangimentos 

– tubagens e acessórios, os fornecedores têm em carteira um grande 

volume de encomendas, não estando a ser capazes de dar resposta às 

mesmas em tempo útil. Para contornar este problema e conseguir atender 

às exigências do Dono de Obra, o adjudicatário encontra-se neste 

momento a trabalhar com vários fornecedores, de modo a não ter falhas 

de fornecimento.---------------------------------------------------- 

5 – Relativamente à mão de obra, e devido à pandemia, existe atualmente 

uma grande escassez no que se refere a pessoal qualificado para a 

execução dos trabalhos de instalação das condutas e seus acessórios, 

bem como todos os outros que fazem parte da empreitada em apreço.----  

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

1 – Face ao exposto, e tendo em consideração que o ritmo de execução 

dos trabalhos aumentou significativamente no último mês, e havendo 

compromisso de reforço das equipas, propõe-se a prorrogação graciosa 

de 75 dias do prazo de execução da obra, não havendo aqui direito à 

revisão de preços, até ao dia 15 de dezembro de 2021, já que a não 

concessão desta prorrogação acarretaria graves inconvenientes para o 

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

2 – Deve em caso de aprovação desta prorrogação de prazo notificar-se 

o empreiteiro para apresentação do novo plano de trabalhos.---------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 09 de setembro de 2021--------------------------------------- 

(Gilberto Fernandes, Eng.º)------------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.09.10. – 

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 

2021.09.13. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DO CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 05/DOP/2021 

TRABALHOS COMPLEMENTARES. ------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 05/DOP/2021- T.C., da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, J. DA SILVA FARIA, LDA., no valor de 

3.045,00 €, 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 

2021.09.13. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 3.045,00 

(Três mil e quarenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

 

 

1.5. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 26/DOP/2021. ---------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 26/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS LDA., no valor de 3.201,57 

€, 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 

2021.09.13. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 3.201,57 

(Três mil, duzentos e um euro e cinquenta e sete cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.6. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 27/DOP/2021. ---------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 27/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS LDA., no valor de 3.686,52 

€, 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 

2021.09.13. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 3.686,52 

(Três mil, seiscentos e oitenta e seis euros e cinquenta e dois 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.7. LOTE 4 – REQUALIFICAÇÃO DA RUA REIS VENTURA, AV. LUÍS CHAVES E 

RUA DE SANTO AMARO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 28/DOP/2021. ---------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 28/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS LDA., no valor de 5.597,55 

€, 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 

2021.09.13. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 5.597,55 

(Cinco mil, quinhentos e noventa e sete euros e cinquenta e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
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1.8. REQUALIFICAÇÃO DA AV.ª PEDRO ALVARES CABRAL (PAMUS 9)- AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 05/DOP/2021 (ELEGÍVEL). ---------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 05/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SOTERRA, LDA., no valor de 25.537,56 €, 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 

2021.09.13. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 25.537,56 

(Vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e sete euros e cinquenta e 

seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.9. REQUALIFICAÇÃO DA AV.ª PEDRO ALVARES CABRAL (PAMUS 9)- AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 06/DOP/2021 (NÃO ELEGÍVEL). ------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SOTERRA, LDA., no valor de 06.221,82 €, IVA não incluído, 

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

legais. ------------------------------------------------------------ 

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

2021.09.13. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 6.221,82 

(Seis mil, duzentos e vinte e um euros e oitenta e dois cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.10. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM – 

INFRAESTRUTURAS - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 05/DOP/2021 – ÁGUA. ------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 05/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SOTERRA, LDA., no valor de 05.471,57 €, 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 

2021.09.13. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 5.471,57 

(Cinco mil, quatrocentos e setenta e um euros e cinquenta e sete 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.11. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM – 

INFRAESTRUTURAS - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 06/DOP/2021. ------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SOTERRA, LDA., no valor de 09.971,80 €, 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 

2021.09.13. --------------------------------------------------------

À Reunião do Executivo Municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 9.971,80 

(Nove mil, novecentos e setenta e um euros e oitenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.12. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE CHAVES” E NOMEAÇÃO DO 

RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. ----------------- 

Foi presente a informação nº 459/2021, 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 136 de 15 de julho de 2021, concurso 

público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Centro de 

Recolha Oficial de Animais de Chaves”.------------------------------- 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 19 de agosto de 2021, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Espaços Vintage, Lda.”, a execução da referida empreitada. 

3 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária, é de 595 800,00€ (Quinhentos e noventa e cinco 

mil e oitocentos euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em 

vigor, com o prazo de execução da obra 180 dias.--------------------- 

4 – O adjudicatário, apresentou, o Plano de Segurança e Saúde no 

Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis.------------------------ 

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

Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da 

construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se 

necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do 

Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários 

ou móveis. ---------------------------------------------------------- 

Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003, 

foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde 

no trabalho, para a fase de execução da obra.------------------------ 

Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pelo Sr. º Eng.º 

Vítor Pereira, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de ser 

aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser atualizado, 

sempre que no decurso da empreitada se verifique que as condições 

iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou identificados 

novos riscos.-------------------------------------------------------  

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

Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de 

segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido 

diploma legal, propõe-se:-------------------------------------------- 

1. Aprovação do Plano de Segurança e Saúde em anexo;---------------- 

2. Nomear como coordenador de segurança o Técnico Superior, Eng.º 

Vítor Pereira;------------------------------------------------------ 

3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa 

declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de 

segurança e a sua aceitação;----------------------------------------- 

4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29 

de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT 

(Autoridade para as Condições de Trabalho).-------------------------- 
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À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Divisão de Obras Públicas, 10 de setembro de 2021-------------------- 

A Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues)------------------------------------ 

Em anexo: Plano de Segurança e Saúde.-------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.09.10. – 

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 

2021.09.13. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. AJUSTE DIRETO Nº26/UCP/2020 – AQUISIÇÃO DE BILHETES DE ASSINATURA 

(PASSES ESCOLARES) PARA O ANO LETIVO DE 2020/2021 – RELATÓRIO DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO. INFORMAÇÃO Nº32/UCP/2021. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ----------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho, a Câmara Municipal 

de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 8 de junho de 2020, 

autorizou a abertura de um procedimento por “Ajuste Direto” para 

fornecimento de bilhetes de assinatura (passes escolares) para o ano 

letivo de 2020/2021, nos termos do disposto na subalínea ii) da alínea 

e) do n.º1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos (CCP); --- 

- Considerando que, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 73.º do 

CCP, a Câmara Municipal de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 

17 de agosto de 2020, adjudicou, o fornecimento de bilhetes de 

assinatura (passes escolares) para o ano letivo de 2020/2021, à empresa 

“Auto Viação do Tâmega, Lda.”, pelo valor de 288.785,61€ (duzentos e 
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oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco euros e sessenta e 

um cêntimos); ------------------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 290.º-A do CCP, 

a Câmara Municipal de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 17 de 

agosto de 2020, designou, na altura, a Técnica Superior, Dr.ª Zuleika 

Rodrigues, com a função de acompanhar permanentemente a execução do 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 465.º do CCP, a 

informação relativa à execução dos contratos públicos é 

obrigatoriamente publicitada no portal dos contratos públicos. ------ 

2. Da Proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) Que se remeta, para conhecimento, o relatório de execução do 

contrato identificado em epígrafe, à entidade competente, no caso, a 

Câmara Municipal de Chaves; ----------------------------------------- 

b) Que seja autorizada a liberação da caução, no valor de 14.439,28€ 

(catorze mil, quatrocentos e trinta e nove euros e vinte e oito 

cêntimos), prestada pela empresa “Auto Viação do Tâmega, Lda.”, a 

favor do Município de Chaves, conforme exposto no relatório de execução 

do contrato; -------------------------------------------------------- 

c) Que seja publicitada no portal dos contratos públicos a 

informação relativa à execução do contrato, de acordo com o relatório 

elaborado pelo gestor do contrato. ---------------------------------- 

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

Chaves, 10 de setembro de 2021 -------------------------------------- 

A Chefe da Unidade de Contratação Pública --------------------------- 

(Susana Borges) ----------------------------------------------------- 

Em anexo: Relatório de execução do contrato ------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA.MÁRCIA SANTOS, 

DE 10.09.2021. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

2021.09.13. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021 – 19ª A 26ª - REGRA 

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL NAS MODIFICAÇÕES. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

27/DGF/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------- 
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I – Enquadramento --------------------------------------------------- 

Considerando, o art.º 40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set (RFALEI) 1, sob 

a epígrafe “Equilíbrio orçamental”, prevê-se o seguinte: ------------ 

1.  Os orçamentos das entidades do setor local prevêem as receitas 

necessárias para cobrir todas as despesas. -------------------------- 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente 

bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida 

das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos. ----- 

3.  O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente 

deduzido das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor 

negativo inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é 

obrigatoriamente compensado no exercício seguinte. ------------------ 

4. Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações 

médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante corresponde 

à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato, 

independente do seu pagamento efetivo. ------------------------------ 

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

Considerando, que, independentemente da terminologia adotada nas 

normas citadas, o cumprimento da referida regra de equilíbrio 

orçamental deve ser garantido, relativamente a cada ano económico, nos 

momentos seguintes: ------------------------------------------------- 

1 - No momento da elaboração do orçamento, em mapa (com um conteúdo 

que permita aferir a situação em termos da regra de equilíbrio – cfr. 

infra) a integrar o documento previsto no artigo 46.º, nº1, al. a), 

do RFALEI; --------------------------------------------------------- 

2 - Quando da elaboração de eventuais modificações, em mapa específico 

(com um conteúdo idêntico ao referido anteriormente) que deve 

acompanhar e integrar a respetiva proposta apresentada, no caso, o 

Presidente da Câmara, com competências delegadas, para aprovação; --- 

3 - Ao nível da execução orçamental, em mapa (com um conteúdo idêntico 

ao referido anteriormente) a incluir no relatório de gestão que integra 

os documentos de prestação de contas.  ------------------------------ 

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

Face ao exposto, a seguir se traduz em quadro de monitorização, do 

aludido art.º 40º, o cumprimento de tal regra à data atual.  -------- 

a) Aquando da Elaboração/aprovação orçamento inicial – 2021: ----- 

Valor Validação

34 598 646,81 €        

25 493 888,68 €        

2 502 321,22 €          

34 598 646,81 €        

25 493 888,68 €        

9 104 758,13 €          

2 322 378,38 €          

6 782 379,75 €          

34 598 646,81 €        

1 729 932,34 €          

LEI n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais)

REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40

Total das receitas correntes totais (6)

5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2021
Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021

Situação de 

Cumprimento

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

Amortizações previstas (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2021
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b) Em cada modificação orçamental/execução periódica: ------------ 

 

Chaves, 13 de setembro de 2021 -------------------------------------- 

A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Mapas das Modificações aos Documentos Previsionais 2021 – 19ª 

à 26ª --------------------------------------------------------------- 

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

2021.09.13. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. COMUNICAÇÃO DE DESISTENCIA DE LUGAR Nº. D16 DO TERRADO DA FEIRA 

SEMANAL DE CHAVES - REQUERENTE: JOÃO FRANCISCO VAZ PINTO - MORADA: RUA 

SEIXAL Nº.7, VILAR DE NANTES - 5400-515 CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 37/2021, 

DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 07/09/2021. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre a comunicação 

formulada por João Francisco Vaz Pinto, contribuinte fiscal n. º 

165376473, registada nos serviços de expediente geral desta Autarquia, 

sob o n. º 12060, em 06.09.2021, relacionado com a desistência do 

lugar D16 do Terrado da Feira Semanal de Chaves. -------------------- 

Valor Validação

37 189 602,27 €        

17 742 141,13 €        

2 502 321,22 €          

37 189 602,27 €        

17 742 141,13 €        

19 447 461,14 €        

2 322 378,38 €          

17 125 082,76 €        

37 189 602,27 €        

1 859 480,11 €          

Total das receitas correntes totais (6)

5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

(2) valor das despesas correntes brutas pagas
Situação de 

Cumprimento

Apuramento do saldo corrente

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021 + saldo 

da gerência anterior (para cobertura despesas correntes)

Situação de 

Cumprimento

Não aplicável 

(Situação de 

Cumprimento)

Amortizações previstas (4)

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021 + saldo 

da gerência anterior (para cobertura despesas correntes)

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

(2) valor das despesas correntes brutas pagas

LEI n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais)

12/09/2021

REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40
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2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. O direito de ocupação do lugar de venda cessa por desistência 

voluntária do seu titular, nos termos da alínea b) do n. º 2 artigo 

15.º do Regulamento de Exercício de atividade de comércio a retalho 

não sedentária (RCRNS), em vigor no Município de Chaves. ------------ 

2.2. A desistência do direito de ocupação obriga o adjudicatário a 

comunicar o facto, por escrito, à Câmara Municipal, até ao dia 15 do 

mês anterior àquele em que o deseje fazer, sob pena de ficar 

responsável pelo pagamento das taxas de ocupação referente ao mês 

seguinte ao da sua desistência (cf. artigo 14.º do RCRNS). --------- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. A comunicação consubstancia a desistência do direito de ocupação 

do lugar do terrado D16 da Feira Semanal de Chaves, cujo titular atual 

é João Francisco Vaz Pinto. ----------------------------------------- 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A presente comunicação deu entrada no expediente geral desta 

Autarquia, no dia 06 setembro de 2021, pelo que se considera tomar 

efeito a partir do mês de outubro; --------------------------------- 

(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do 

Município, constata-se que se encontram liquidadas as taxas mensais 

devidas pela ocupação do lugar, até ao mês de setembro, inclusive, 

pelo que conclui não existirem dívidas em atraso. ------------------ 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no reconhecimento da comunicação de 

desistência do lugar de venda D16, no terrado da feira semanal de 

Chaves, com efeito a partir do mês de outubro de 2021; ------------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da deliberação que vier 

a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação. ------------------ 

4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui a 

Feira Semanal de Chaves, a informação de cadastro do lugar de venda 

D16, do terrado da feira semanal de Chaves, no respetivo programa de 

gestão de Feiras e Mercados. ---------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 07/09/2021----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a 

informação à consideração da Senhora Vereador Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho, nos termos formalizados. ------------------ 

3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114.º do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras ------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA, ENG PAULA CHAVES DE 09/09/2021. ------–-- 

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram quinze horas, para constar se lavrou a presente ata, e eu, 

Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou assinar, junto do 

Presidente. -------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


