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Nº24 – Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal de Chaves - 

Realizada no dia 11 de novembro 

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

Aos onze dias do mês de novembro 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. Eng. Francisco Baptista Tavares, Sr. 

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

Castanheira Penas, Sr. Dr. Nuno André Monteiro Coelho Chaves e Sr. 

Eng. Carlos Afonso de Moura Teixeira e comigo, Paulo Jorge Ferreira 

da Silva, Técnico Superior. ----------------------------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram nove horas 

e trinta minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia 

previamente elaborada e datada de oito de novembro de dois mil e vinte 

e um. --------------------------------------------------------------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - AUSÊNCIA DA SENHORA VEREADORA DO PARTIDO SOCIALISTA, ENG. PAULA 

FERNANDA DA MOTA CHAVES. -------------------------------------------- 

De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Senhor 

Presidente da Câmara, a Senhora Vereadora do Partido Socialista, Paula 

Fernanda da Mota Chaves, irá estar ausente, da presente reunião 

ordinária do executivo camarário, por se encontrar no gozo do seu 

período de férias. -------------------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

 

 

II - INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ. ---------- 

Iniciada a reunião, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, tendo começado por cumprimentar os membros do órgão executivo 

municipal presentes e dar-lhes nota da necessidade de se ausentar da 

presente reunião às 10:30 horas, a fim de poder participar na 

comemoração do centésimo terceiro ano da data de celebração do 

“armistício da primeira grande guerra mundial”, promovida pela Liga 

dos Combatentes, tendo, ainda, endereçado convite a todos os Senhores 

Vereadores para estarem presentes, sugerindo que, se os trabalhos não 

estivesses findos, à aludida hora, fossem os mesmos suspensos e 

retomados concluída que estivesse o referido evento. ---------------- 

Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao 

executivo municipal dos assuntos identificados infra, relacionados com 

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

a) “Município de Chaves e Junta de Freguesia de Madalena e Samaiões 

organizam Festa de São Martinho” - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que de 11 a 13 de novembro a 

celebração promete aquecer todos flavienses com castanhas, jeropiga e 

muita animação, proporcionando três momentos imperdíveis de festa e 

tradição. ---------------------------------------------------------- 
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Durante três dias, a autarquia, em parceria com a União das Freguesias 

de Madalena e Samaiões, festeja o tradicional São Martinho nas ruas 

do Centro Histórico da Madalena, com animação musical, um roteiro 

gastronómico, feira de produtos regionais, espetáculos diários e a 

ancestral degustação de castanhas assadas e jeropiga. --------------- 

Este legado cultural marcado pela celebração da maturação do vinho da 

última colheita do ano, no saber tradicional “São Martinho vai à adega 

e prova o vinho”, os participantes poderão desfrutar de um roteiro 

gastronómico pelas 12 tasquinhas aderentes, com vários pratos 

regionais, petiscos e vinho. ---------------------------------------- 

No programa consta ainda a atuação das Bandas Musicais de Rebordondo, 

Vila Verde da Raia e Outeiro Seco, as Concertinas do Monumento e o 

Rancho Folclórico do Grupo D.R.C dos Ases da Madalena. -------------- 

A noite de 11 de novembro contará ainda com um espetáculo pirotécnico 

antes do recolher. -------------------------------------------------- 

Recordou, contudo, o Senhor Presidente da Câmara, que deverão ser 

cumpridas as recomendações de saúde pública em vigor. --------------- 

b) “Município dinamiza mais uma sessão de Oficinas Criativas no MACNA” 

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

nota que integrada no ciclo de atividades criativas inspiradas na vida 

e obra do artista Nadir Afonso, o Município de Chaves promove a 2º 

Sessão das Oficinas Criativas, no Museu de Arte Contemporâneo, no 

próximo dia 13 de novembro, sábado, das 10h00 às 12h30. ------------- 

Destinadas para crianças entre os 7 e os 12 anos, estas atividades 

lúdicas pretendem ser um estímulo à criatividade dos mais novos, a 

nível das expressões motoras, musicais, dramáticas e plásticas, 

permitindo e incentivando o acesso à cultura desde tenra idade. ----- 

Esta edição, que conta o agendamento de quatro sessões durante o mês 

de novembro, surge de uma parceria com a INDIEROR. ------------------ 

Com o limite de 15 participantes por sessão, as inscrições, gratuitas, 

já se encontram abertas em macna.chaves.pt. ------------------------- 

c) ““All Together Now” apresenta em Chaves os maiores êxitos do teatro 

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

Vaz, deu nota que o Auditório do Centro Cultural de Chaves vai ser 

palco de um espetáculo imperdível nunca antes visto. A cidade flaviense 

acolhe “All Together Now” entre os dias 12 a 14 de novembro, num 

desafio global lançado pela Music Theater Internacional, que será 

levado a cena em simultâneo a todo o mundo. ------------------------- 

Desde Hairspray, Rent e Mary Poppins, passando pela energia de Frozen 

e High School Musical, "All Together Now" conta com os maiores êxitos 

do teatro musical compilados num espetáculo que conta com a 

participação de mais de 50 atores, cantores e bailarinos da cidade. - 

O evento que celebra a abertura das salas de espetáculos a nível 

mundial é organizado pela INDIEROR, uma das entidades escolhidas para 

apresentar este espetáculo em Portugal. ----------------------------- 

O espetáculo conta com o apoio do Município de Chaves. -------------- 

Nos dois primeiros dias, sexta e sábado, decorre às 21h30 e no domingo 

às 15h30. ----------------------------------------------------------- 

d) “Comédia Teatral “O Gato” no Cineteatro Bento Martins” - Sobre este 

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

Cineteatro Bento Martins acolhe no próximo dia 13 de novembro (sábado), 

pelas 21h30, a comédia teatral “O Gato”, produção do Grupo Cénico 

Povoense, de Póvoa de Lanhoso. -------------------------------------- 

Peça de Henrique Santana e encenada por Manuel Cardoso, esta comédia 

hilariante trata o querer, a força interior como única força que tudo 

consegue e alcança, até mesmo transformar um gato num homem, provocando 

situações divertidíssimas. ------------------------------------------ 
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O espetáculo conta com o apoio do Município de Chaves. -------------- 

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

congratula 9 alunas da Forma - Estúdio de Dança de Chaves, pelo 

apuramento para a Grande Final Mundial do Global Dance Open, no passado 

fim de semana, 30 e 31 de outubro, no Auditório Carlos do Carmo, em 

Lagoa. ------------------------------------------------------------- 

Com todos os Grupos, Duetos e Trios levados a competição premiados, 

as alunas com idades entre os 9 e os 14 anos, conquistaram três 

primeiros lugares, quatro segundos e um terceiro na semifinal do 

concurso. ---------------------------------------------------------- 

Iara Neto alcançou a medalha de prata enquanto solista de 

contemporâneo, sendo que, em conjunto com as alunas Camila Salvador e 

Maria Antunes conquistaram também a prata com a peça contemporânea 

“Look Here”. -------------------------------------------------------- 

À semelhança das alunas Francisca Mesquita, Laura Almeida e Leonor 

Gonçalo com a peça de repertório clássico “Pedras Preciosas”, estas 

também em contemporâneo, subiram ao pódio com a atribuição da medalha 

de bronze com a peça contemporânea “La Foule”. ---------------------- 

As alunas Bárbara Martins, Camila Salvador, Francisca Mesquita, 

Francisca Santos, Iara Neto, Laura Almeida, Leonor Gonçalo, Maria 

Antunes e Mariana Atanázio alcançaram o primeiro lugar com o Grupo de 

Jazz “Newsies!” e com o Grupo de Contemporâneo “Sudden Burst” o segundo 

lugar. ------------------------------------------------------------- 

Ainda nos grupos foi atribuído o primeiro lugar ao grupo clássico 

“Depois da Pausa” composto pelas alunas Bárbara Martins, Camila 

Salvador, Francisca Santos, Iara Neto e Maria Antunes. O quinteto 

conquistou também o primeiro lugar com a peça contemporânea “Ne Me 

Quitte Pas”, com coreografia assinada pelas próprias bailarinas. ---- 

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

congratula a flaviense Aurora Oliveira, aluna do Curso Profissional 

de Instrumentista de Sopros e Percussão - Fagote, da Academia de Artes 

de Chaves, pela conquista do 2º lugar na Categoria de Música de Câmara, 

na 12ª edição do Prémio Nacional de Composição Séc. XXI, com a obra 

''Tretica(mente)''. ------------------------------------------------ 

O prémio foi recebido no passado dia 4 de novembro, no auditório da 

Fundação Átrio da Música (FAM), em Viana do Castelo, num evento 

organizada pela Academia de Música de Viana do Castelo (AMVC) e a 

Escola Profissional Artística do Alto Minho (ARTEAM). --------------- 

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

congratula o piloto flaviense André Serafim por ter vencido a Taça de 

Portugal 2021, na categoria Super Shifter Master em Karting, prova 

disputada no passado fim de semana no Kartódromo Internacional de 

Leiria ------------------------------------------------------------- 

André Serafim, que já tinha sido campeão nacional 2021 em X30 Super 

Shifter Master, na edição 2021 da Taça de Portugal de Karting AM I 48, 

do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria (NDML), superou toda a 

concorrência nesta época desportiva terminando em grande vencendo o 

Campeonato e Taça de Portugal. -------------------------------------- 

h) “Sessão de Arte e Literatura no MACNA” - Sobre este assunto, o 

Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que no próximo dia 25 

de novembro ocorrerá no MACNA o colóquio literário “O cruzamento de 

expressões artísticas – da pintura à literatura” e que durante o mesmo 

será feita a apresentação do livro “Cidade dos Imperadores” da autoria 

do Dr. Ernesto Salgado Areias. -------------------------------------- 
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I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

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

Chaves, realizada em 28 de outubro de 2021. ------------------------- 

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

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

Não participou na votação, deste assunto, o Vereador da coligação 

PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Senhor Arq. Carlos Augusto 

Castanheira Penas, em virtude de não ter estado presente na reunião 

da Câmara Municipal a que se refere a ata objeto de aprovação. ------  

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES. PROPOSTA N.º 

28/GAPV/2021. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes e Justificação ------------------------------------- 

Considerando que a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, diploma legal 

que veio a estabelecer o regime jurídico das autarquias locais, prevê, 

expressamente, na alínea a), do artigo 39.º, do Anexo I, que compete 

à câmara municipal, no âmbito das competências de funcionamento, 

elaborar e aprovar o regimento; ------------------------------------- 

Considerando que aquando da distribuição do expediente para a 

realização da primeira reunião ordinária, do mandato, realizada no 

passado dia 19 de outubro de 2021, foi distribuído o projeto de 

Regimento da Câmara Municipal de Chaves, por todos os vereadores que 

integram o aludido órgão, no sentido de poderem serem apresentados, 

contributos, visando a melhoria do projeto de regimento apresentado;- 

Considerando que, no final da referida reunião (19 de outubro de 2021), 

foram, verbalmente, apresentados contributos/sugestões, pelo Vereador 

da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Francisco Baptista 

Tavares, consubstanciados na alteração da redação dos artigos 3.º e 

13.º, tendo-se de imediato procedido à análise e discussão das 

sugestões apresentadas, por todos os Vereadores presentes; ---------- 

Não tendo, contudo, sido de imediato, aprovado, o referido projeto de 

regimento, e considerando que o Município de Chaves não dispõe de tal 

instrumento regulamentar, disciplinador do regular funcionamento do 

Executivo Municipal, impondo-se, por isso, a aprovação de tal 

Regulamento, para vigorar no mandato autárquico que agora se inicia;- 

Considerando, por último, que a aludida proposta de Regimento da Câmara 

Municipal de Chaves encontra-se em condições de ser submetida a 

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

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

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

tomo a liberdade de sugerir ao órgão executivo camarário, a aprovação 

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

a) Que, ao abrigo do disposto na alínea a), do artigo 39.º, do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, seja 

aprovado, o Regimento da Câmara Municipal de Chaves, o qual se anexa 

à presente proposta; ------------------------------------------------ 
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b) Caso a presente Proposta venha a merecer a aprovação, nos termos 

anteriormente sugeridos, deverá ser promovida a sua divulgação 

pública, através da afixação, nos lugares do costume, dos 

correspondentes Editais, garantindo-se, concomitantemente, a sua 

publicação no Boletim da Autarquia e no Sítio da internet do Município. 

Chaves, 04 de novembro de 2021. ------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Proposta de Regimento da Câmara Municipal de Chaves. ------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, com a abstenção dos 

Vereadores da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Senhor Eng. 

Francisco Baptista Tavares, Senhor Arq. Carlos Augusto Castanheira 

Penas e Senhor Eng. Carlos Afonso de Moura Teixeira e três votos a 

favor, dos restantes membros deste órgão aprovar a proposta. Proceda-

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

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

REQUERENTE: CARLOS MIGUEL CHAVES PORTELINHA. PROPRIETÁRIO DA VIATURA: 

JOSÉ CARLOS MONTEIRO PORTELINHA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 162/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 n.º11625, de 25/08/2021 e 14846, 

de 02/11/2021, ambos em nome de Carlos Portelinha veio solicitar a 

assunção de responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao 

pagamento de uma indemnização pelos danos sofridos na viatura Marca 

“DS7, matricula AB-58-SR”, ocorrido no dia 16/07/2021 no lugar da 

Formiguinha, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves. --- 

2) Em vista a legitimar tal pedido de indemnização, o requerente 

invoca em defesa do direito reclamado, que o alegado acidente ocorreu 

no dia 16 de julho de 2021, quando a “Equipa de Manutenção de jardins” 

do Município de Chaves manobrava uma roçadora na limpeza dos passeios 

e jardins que veio a provocar danos no capô, no tejadilho da respetiva 

viatura que se encontrava estacionada no local designado 

“Formiguinha”, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves. 

3) Na sequência do alegado incidente, o requerente solicita o 

pagamento de indemnização civil no valor total de €691.47, desdobrado 

no seguinte: ------------------------------------------------------- 

− A quantia monetária de € 178,35, referente à reparação dos danos 

no capô da referida viatura (conforme cópia da fatura apresentada: 

2021/11131519); ---------------------------------------------------- 

− O montante de € 106.56, relativamente a despesas correlacionadas 

com a “Deslocação de Chaves-Porteo-Chaves no dia 30/8/2021 para 

recolha da minha viatura após reparação”; -------------------------- 
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− O valor pecuniário de € 300 – pela privação de uso de viatura 

própria. ----------------------------------------------------------- 

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

a) Cópia do Certificado de Matricula da viatura ligeira de 

passageiros com a matrícula AB-58-SR, cujo titular consta o Sr. José 

Carlos Monteiro Portelinha; ---------------------------------------- 

b) Cópia do Cartão de Cidadão de José Carlos Monteiro Portelinha; 

c) Fotocópia do Cartão de Cidadão de Carlos Miguel Chaves Portelinha 

– filho de José Carlos Monteiro Portelinha; ------------------------ 

d) Fotocópia do Seguro Automóvel, emitido em nome de José Carlos 

Monteiro Portelinha e relativo à viatura DS, com a matrícula AB-58-

SR; ---------------------------------------------------------------- 

e) Cópia da Factura, datada de 30/07/2021, emitida pelo “Grupo 

Filinto Mota”, relativo a reparação de danos no capot da viatura com 

a matrícula AB-58-SR, no valor total de € 178,35 e em nome de José 

Carlos Monteiro Portelinha; ---------------------------------------- 

f) Registo fotográfico do local do acidente e da viatura. ------- 

g) A Informação DA N.º0528/2021, de 30/09/2021, produzida pela 

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

dia 16/07/2021, relativamente aos danos provocados no “capô da viatura 

com a Matrícula AB-58-SR, danificando-o (o qual ficou “picado”)” na 

sequência da realização dos trabalhos de limpeza, nomeadamente o corte 

de ervas no local supra identificado em que foram projetados “detritos 

e ervas para o capô” da respetiva viatura, que se encontrava 

estacionada no local. ---------------------------------------------- 

2) Atenta a análise fática em consonância com os documentos 

apresentados pelo peticionário, bem assim a Informação DA 

n.º0528/2021, da Divisão de Ambiente, constata-se que: ------------- 

a) No dia 16/07/2021, no lugar da Formiguinha, encontrava-se 

estacionada a viatura DS 7 (matrícula AB58SR) quando a equipa do Setor 

de Limpeza Urbana numa operação de manutenção limpeza/corte de ervas 

projetou detritos e ervas para o capô do referido veículo, 

“danificando-o (o qual ficou “picado), levada a efeito por 

colaboradores municipais afetos à Divisão de Ambiente, no desempenho 

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

b) Por efeito do exercício da referida atividade de manutenção de 

limpeza urbana, designadamente, o corte de ervas, foram projetados 

detritos e ervas atingindo e danificando o capô da viatura com a Marca: 

DS Modelo 7 CROSSBACK Matricula AB-58-SR, propriedade de José Carlos 

Monteiro Portelinha. ---------------------------------------------- 

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

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

nomeadamente o corte de ervas na urbanização da Formiguinha e a 

projeção de detritos e ervas para o capô da referida viatura, 

danificando-o (“picado”) que se encontrava estacionada no referido 

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

d) Os factos relatados constam da Informação DA N.º 0528/2021, 

produzida pela Divisão de Ambiente, constitui prova bastante da 

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

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

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

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

1) A manutenção urbana, constitui uma atividade típica das 

competências municipais, uma vez que são atribuições dos municípios, 

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

do desenvolvimento e ordenamento do território, conforme o previsto 
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no n.º1 e alíneas e), g), k), m) e n), do n.º2, do art.23.º, do Anexo 

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

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

estando atribuídos poderes às Câmaras Municipais para administrar o 

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

e ao respetivo Presidente praticar os atos necessários à administração 

corrente do Património do Município e à sua conservação (alín. h), do 

n.º2, do art.35.º, do RGAL). --------------------------------------- 

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

conservação e administração corrente do património do Município, 

compreende atos jurídicos propriamente ditos em vista ao uso e fruição 

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

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

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

para o corte de erva e outros sedimentos para atividades ou atos 

materiais de limpeza e conservação do património e domínio público, 

consideram-se como factos subsumíveis à função administrativa deste 

Município, que por ação terá provocado um dano, resultante de numa 

atividade legalmente desempenhada. --------------------------------- 

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

manutenção do património municipal (domínio público) são atos de 

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

ocasionar responsabilidade civil extracontratual da Autarquia, 

enquanto pessoa coletiva de direito público no exercício de funções 

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

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

causa poderá subsumir-se ao regime da responsabilidade civil 

extracontratual pública ou responsabilidade dos poderes públicos do 

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

de dezembro, na sua atual redação. -------------------------------- 

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

parte integrante, “A responsabilidade civil extracontratual do Estado 

e das demais pessoas coletivas de direito público por danos resultantes 

do exercício da função legislativa, jurisdicional e administrativa 

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

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

7) Relativamente à responsabilidade por danos decorrentes do 

exercício da função administrativa encontra-se prevista nos artigos 

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

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

8) Podemos então, sistematizar a responsabilidade da função 

administrativa, individualizando duas modalidades, a responsabilidade 

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

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

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

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

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

de órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

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

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

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

dos peticionados danos quando concluir que os seus órgãos ou agentes 

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

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

estes a provocar aqueles danos. ------------------------------------ 
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11)  Na verdade, sobre a responsabilidade civil por danos decorrentes 

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

retrocitado diploma legal, determina em que termos existe essa 

responsabilidade exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas 

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

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

Estado e as demais pessoas coletivas de direito público são 

exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de ações ou 

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

órgãos, funcionários ou agentes, no exercício da função administrativa 

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

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

corresponde, no essencial, ao conceito civilístico de responsabilidade 

civil extracontratual por factos ilícitos que tem consagração legal 

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

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

facto e o dano. ---------------------------------------------------- 

14)  O que significa para que tal responsabilidade exista, é 

necessário que se verifiquem de forma cumulativa os seguintes 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por factos 

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

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

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

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

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

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

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

15)  Enunciados que estão todos os pressupostos da responsabilidade 

civil extracontratual, cabe apurar se no caso individual e concreto 

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

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

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

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

conduta seja ilícita por violar princípios, normas constitucionais, 

legais ou regulamentares ou decorra de um funcionamento anormal dos 

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

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

interferência, no caso concreto de circunstâncias excecionais, 

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

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

na respetiva viatura foram causados durante a realização de trabalhos 

de manutenção/limpeza de espaço público, nomeadamente, corte de ervas 

no local supra identificado e no âmbito e exercício de funções 

administrativas pela equipa do Setor de Limpeza Urbana. ------------ 

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

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

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

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

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

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

elevados padrões de competência técnica, de profissionalismo ou de 

eficiência, mas segundo o que seria normalmente exigível nas 

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

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

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

do Estado e demais Entidades Públicas. ----------------------------- 
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20) Para tanto, a lei prevê mecanismos de presunção de culpa – com a 

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

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

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

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

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

Administração não incorre automaticamente em responsabilidade civil 

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

22) Para existir ilicitude responsabilizante, é necessário que a 

Administração tenha lesado direitos ou interesses legalmente 

protegidos do particular, fora dos limites consentidos pelo 

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

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

Informação produzida pela Divisão de Ambiente, parecem estar reunidos, 

salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis para o 

apuramento de responsabilidade civil extracontratual da Autarquia. 

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

manutenção de espaços desta Autarquia, incluindo a utilização de 

máquinas tome as preocupações necessárias para evitar a provocação de 

danos em pessoas e bens. ------------------------------------------- 

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

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

são exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de ações ou 

omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, pelos seus funcionários 

ou agentes no exercício da função administrativa e por causa desse 

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

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

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

26) Neste seguimento, tudo leva a crer que a “equipa do Sector de 

Limpeza Urbana”, poderia ter agido com outro cuidado, por forma a 

evitar a danificação da respetiva viatura, embora esse risco possa 

sempre existir, mesmo atuando com esse cuidado, pelo que a falta de 

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

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

exclusiva do Município de acordo com o disposto no n.º1, do art.7.º, 

conjugado com o n.º2, do art.10.º, do citado regime legal. ---------- 

27) Assim sendo, atentas as considerações anteriores permitem 

concluir da verificação cumulativa dos pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual, muito concretamente, a culpa 

dos serviços municipais, facto que imputa a responsabilidade parcial 

do Município de Chaves pelos danos que se verificaram na esfera 

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

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

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

Município, de acordo com as disposições combinadas e previstas no 

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

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

encontrando-se assim preenchidos os cinco pressupostos cumulativos da 

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

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

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

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

legalmente exigíveis da responsabilidade civil extracontratual da 

Autarquia, com o consequente dever de indemnizar dos danos provocados 

na respetiva viatura no valor de € 178,35. ------------------------- 

30) Todavia, relativamente ao valor peticionado pelo requerente na 

quantia monetária de € 406,56, inerentes ao dispêndio com a deslocação 



                                                                F. 175 

                                                                  _____________________ 

 
de 2 viagens (Chaves – Porto – Chaves) no valor de € 106.56, bem assim 

a quantia de € 300, relacionado com o alegado pedido de indemnização 

por privação durante 3 dias do uso da respetiva viatura, não apresentou 

o titular da viatura os documentos comprovativos inerentes ao 

respetivo pedido. --------------------------------------------------- 

31) Ou seja, relativamente a este montante peticionado, o requerente 

não apresenta elementos que permitam estabelecer um nexo de 

causalidade entre os danos, aparentemente, sofridos e qualquer conduta 

imputável a esta Autarquia Local, ainda que omissiva, limitando-se a 

referir, sem mais, que a responsabilidade pelo pagamento do 

peticionado valor - € 406,56 - pertence a esta Autarquia Local. ----- 

32) Sendo certo que, considerando a jurisprudência em diversos 

acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo, nomeadamente o Ac. STA 

de 14/12/2004, o lesado não se encontra dispensado de provar os factos 

de onde resulte o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, 

mesmo nos casos onde se verifique a existência de uma presunção de 

culpa. ------------------------------------------------------------- 

33) Ora, não fazendo tal prova, com elementos de suporte, não nos 

parece, salvo melhor opinião, que esta Autarquia Local deva assumir, 

sem mais, responsabilidade pelo pagamento de indemnização no montante 

de € 406,56 para ressarcir o valor que o requerente peticiona. ----- 

34) Ou seja, não obstante o requerente alegar ter sofrido danos 

materializados nas despesas que suportou com a deslocação da viatura 

fora da região da sua residência, no valor pecuniário de € 100, bem 

assim a indemnização na quantia de € 300 pela privação durante 3 dias 

do uso da sua viatura, consideramos que as referidas despesas não 

resultaram diretamente de erro dos serviços municipais ------------- 

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

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Face às considerações que antecedem, o pedido de indemnização 

civil apresentado por Carlos Miguel Chaves Portelinha deverá ser 

deferido, pelo montante de € 178,35, conforme consta da fatura 

apresentada, e com fundamento na existência de uma responsabilidade 

pelo risco decorrente do uso de “instrumentos” utilizados nos 

trabalhos de jardinagem realizados na “Urbanização da Formiguinha”, 

freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves; ---------------- 

b) No entanto, face ao exposto pelo requerente e atentos os 

documentos instrutórios existentes no processo, aquele montante deverá 

ser atribuído a José Carlos Monteiro Portelinha; ------------------- 

c) Nesta conformidade, este assunto deverá ser agendado para uma 

próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, com vista à tomada de 

deliberação consubstanciada na assunção do pagamento dos danos 

sofridos na viatura, em causa no valor de € 178,35 uma vez que decorre 

quanto a este valor responsabilidade da Autarquia, a título de 

responsabilidade extracontratual, conforme Informação DA 

n.º0528/2021, produzida pela Divisão de Ambiente. ----------------- 

d) Em virtude do critério da franquia contratual da apólice de 

responsabilidade civil geral do Município, em vigor, estipular que em 

caso de sinistro fica a cargo do segurado, o pagamento de 10% do valor 

dos prejuízos, com um mínimo de € 250,00, sugere-se, desde já, que a 

Autarquia indemnize diretamente o lesado  no valor de € 178,35; ---- 

e) Para efeito de pagamento do valor associado à indemnização pelos 

danos sofridos na viatura em causa, no valor de € 178,35, deverá o 

presente assunto ser encaminhado para a unidade responsável por 



                                                                F. 176 

                                                                  _____________________ 

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

Gestão Financeira; ------------------------------------------------- 

f) Relativamente ao restante valor peticionado na quantia monetária 

de € 406,56, dever-se-á obter decisão administrativa consubstanciada 

na intenção de indeferir a pretensão ora formulada sobre aquele 

montante, uma vez que com base nos documentos apresentados e os factos 

apurados não decorre nessa situação em concreto responsabilidade da 

Autarquia justificadora, a título de responsabilidade extracontratual, 

da assunção do pagamento da peticionada indemnização no valor de € 

406,56; ------------------------------------------------------------ 

g) Assim, quanto ao montante pecuniário no valor de € 406,56 - 

dever-se-á notificar o interessado no cumprimento do disposto no 

art.121.º e ss., do Código de Procedimento Administrativo (CPA), sendo 

estabelecido o prazo de 10 dias para permitir ao interessado vir ao 

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

de decisão entretanto exarado relativamente a este valor, apresentando 

para o efeito os documentos comprovativos; ------------------------- 

h) Finalmente, decorrido o aludido prazo, deverá o interessado ser 

notificado, nos termos do disposto no art. 114º, do Código do 

Procedimento Administrativo, da decisão que vier a ser proferida sobre 

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

i) Para operacionalização do delineado nas alíneas antecedentes, 

reenvio do processo, agora acompanhado do presente parecer, ao 

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

À consideração superior da Chefe de Divisão de Administração Geral, 

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

Chaves, 3 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DO TECNICO SUPERIOR JURISTA, NA AUSENCIA DA CHEFE DE DIVISÃO 

E NO USO DE PODERES DELEGADOS POR DESPACHO DE 3/11/2021, DR. MARCOS 

BARROCO, DE 04/11/2021 --------------------------------------------- 

Visto, concordo com a estratégia sugerida, a qual se encontra em 

conformidade com o quadro legal vigente em matéria de responsabilidade 

civil extracontratual. À consideração do Presidente da Câmara Dr. Nuno 

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

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

2021.11.04. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto nesta informação técnica-jurídico. --------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO nº32/2021. PRORROGAÇÃO. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº428/2021. ------------------------ 

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. ------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.10.15--------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.10.26. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº9/2021. PRORROGAÇÃO. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS / SHSDPC/Nº455/2021. ----------------------- 

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 2021.10.15--------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.10.26. -------------------------------------------------------- 

Visto. Proceda-se em conformidade. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PRORROGAÇÃO. PROCESSO Nº 09/2018. INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

/DEAS/SHSDPC/Nº472/2021. ------------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2021.10.15--------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.10.26. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES HABITACIONAIS. REQUERENTE: MARIA AUDETE MORAIS DE CARVALHO.  

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº473/2021. ------------------------ 

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. ------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DRA. ZULEIKA RODRIGUES, NA 

AUSENCIA DA DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2021.10.27. ---------------------------------------------  

Visto. À consideração da Sra. Vereadora da Ação Social Eng. Paula 

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

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.10.28. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PRORROGAÇÃO. PROCESSO Nº 11/2018. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS /SHSDPC/Nº497/2021. ------------------------ 

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 2021.10.18--------------------------------------------- 

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.10.26. -------------------------------------------------------- 

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 – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº38/2021 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/ 

Nº498/2021. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.10.26. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

7. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº28/2020. PRORROGAÇÃO INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

/DEAS/SHSDPC/Nº509/2021. ------------------------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 7. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DRA. ZULEIKA RODRIGUES, NA 

AUSENCIA DA DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2021.10.28. ------------------------------------------------------  

Visto. À consideração da Sra. Vereadora da Ação Social Eng. Paula 

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



                                                                F. 179 

                                                                  _____________________ 

 
DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.11.03. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

8. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº39/2021. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC 

/Nº512/2021. ------------------------------------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 8. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DRA. ZULEIKA RODRIGUES, NA 

AUSENCIA DA DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DRA. PAULA CABUGUEIRA 

DE 2021.10.28. ------------------------------------------------------  

Visto. À consideração da Sra. Vereadora da Ação Social Eng. Paula 

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

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE 

2021.11.03. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

9. ATRIBUIÇÃO DE CABIMENTO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO ESTABELECIDO ENTE A 

DGESTE E O MUNICÍPIO DE CHAVES, PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

ESCOLARES - ANO LETIVO 2021/2022. INFORMAÇÃO Nº113/DEAS-UE/2021. ---- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

O fornecimento de refeições escolares, aos alunos 1º Ciclo do Ensino 

Básico, constitui matéria da competência dos Município, de acordo com 

o disposto no Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro e na Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------- 

Por Despacho da Ministra da Educação, nº22 251/2005, de 25 de outubro, 

foi aprovado o “Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico”, que visa garantir 

a todas as crianças que o frequentam, uma refeição equilibrada, tendo 

o Município de Chaves aderido ao referido programa, desde essa data. 

Considerando que, de acordo com o estipulado no Regulamento do Programa 

de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares, aos alunos 

do 1º Ciclo do Ensino Básico, publicado no anexo IV do Despacho n.º 

8452-A/2015 de 31 de julho, alterado pelo Despacho nº 5296/2017 de 16 

de junho, os municípios podem realizar parcerias que permitam 

assegurar o serviço de refeições através da celebração de protocolos 

em termos que protejam os direitos e deveres de cada uma das partes; 

Considerando que, para o fornecimento das refeições escolares, o 

Município de Chaves tem lançado mão de um procedimento concursal de 

prestação de serviços, para o fornecimento de refeições aos alunos do 

1º Ciclo e Educação Pré-Escolar; ------------------------------------ 

Considerando que, no referido concurso público de fornecimento de 

refeições, estão excluídas as Escolas Básicas nº 1 (Santo Amaro) e nº5 

(Casas dos Montes), por não possuírem condições e instalações 

adequadas, para o efeito; ------------------------------------------- 
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Considerando que, na sequência do Protocolo de Fornecimento de 

Refeições Escolares para os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

celebrado entre a DGEstE e o Município de Chaves, no ano letivo 

2017/2018, e face ao Aditamento ao referido Protocolo, no ano letivo, 

2020/2021, que atualizou as condições de colaboração, em matéria do 

preço a pagar pelo Município à DGEstE; ------------------------------ 

Considerando que, o valor unitário da refeição, que resultou da 

adjudicação do serviço de refeições realizado pela DGEstE, em 

refeitórios concessionados, é de 1,47€, mais 13%, de IVA, para o ano 

letivo 2021/2022. --------------------------------------------------- 

Assim e face ao exposto, tomo a liberdade de propor a V. Exa. o 

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

1. Para conhecimento junta-se o Anexo I, com as refeições previstas 

para os alunos da Escola Básica nº1 (Santo Amaro) e da Escola Básica 

nº5 (Casas dos Montes) e que usufruem de refeições escolares no 

refeitório da Escola Básica Dr. Francisco Gonçalves Carneiro, do 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, no presente ano letivo. - 

2. O envio da presente proposta à Divisão de Gestão Financeira para 

atribuição de cabimento; ------------------------------------------- 

O encargo previsto com esta despesa é de 36.197,00€** (IVA não 

tributado), e foi calculado tendo em conta o número de crianças que 

usufruem do serviço de refeições, (92 alunos com o escalão 

A/transportados, 44 alunos com o escalão B e 66 alunos s/escalão), o 

preço da refeição, 1,66€ e o número previsto de dias do calendário 

escolar, (175 dias), o que corresponde  o valor de 12.617,24€ referente 

ao 1º período letivo do ano 2021 (setembro a dezembro) e o valor de 

23.579,76€, referente ao 2º e 3º período, do ano 2022. -------------- 

3. O seu encaminhamento após confirmação do acima descrito, à próxima 

reunião de Câmara para conhecimento. -------------------------------- 

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

Chaves, 21 de outubro de 2022 -------------------------------------- 

A Técnica Superior, ------------------------------------------------ 

Lídia Pinto -------------------------------------------------------- 

** Escalão A/ Transportados – 92 refeições x 1,66€ x 175 dias = 

26.726,00€ --------------------------------------------------------- 

** Escalão B – 44 refeições x 0,93€ (1.66€ - 0,73€) x 175 dias =   

7.161,00€; --------------------------------------------------------- 

** S/Escalão – 66 refeições x 0,20€ (1.66€ - 1,46€) x 175 dias =   

2.310,00€ ---------------------------------------------------------- 

**No que respeita ao tratamento do IVA, a DGEstE procedeu ao seguinte 

esclarecimento, enviado por correio eletrónico, no dia 12 de junho de 

2018: -------------------------------------------------------------- 

“a entidade DGEstE não está isenta de pagar IVA (respeitante ao 

contrato relativo à aquisição de refeições, no entanto está isenta no 

que respeita à cobrança destas refeições - valores de venda das 

refeições), sendo o IVA pago suportado pela entidade, como se verifica 

com um consumidor final.” ------------------------------------------- 

-“mais acresce que, no valor que é cobrado à autarquia, considera-se 

o preço contratual (custo) pago à empresa fornecedora. O cálculo desse 

valor implica o cálculo do valor do IVA apenas para que se encontre o 

preço de custo, uma vez que na venda das refeições não é cobrado IVA, 

tendo em consideração que o código de IVA não nos isentar dessa 

obrigação.” -------------------------------------------------------- 

Em anexo: Anexo I -------------------------------------------------- 

Email da DGEstE -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DRA. ZULEIKA RODRIGUES, DE 

2021.10.21. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração superior. --------------------------- 

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

DE 2021.11.03. ------------------------------------------------------ 

Concordo. Ao Sr. Presidente para apreciação por contemplar despesa 

plurianual. -------------------------------------------------------- 

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

2021.11.04. --------------------------------------------------------

Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada, no 

uso de competência própria, no que concerne à despesa com incidência 

no ano económico em curso, e no uso de competência subdelegada pelo 

órgão executivo municipal, no que concerne aos encargos com a 

materialização no ano de 2022. Os efeitos financeiros decorrentes 

deste despacho com incidência no ano de 2022, devem ser levados ao 

conhecimento do órgão executivo municipal. -------------------------- 

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

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

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

 

 

10. RELATÓRIO SOCIAL. SR.ª MARTA SALVADOR. INFORMAÇÃO Nº114/DEAS-

UE/2021. ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Na sequência do pedido, via email, com o nº de registo 14307, datado 

de 19 de outubro do corrente ano, solicita-se à Divisão de Educação e 

Ação Social a emissão da componente informação/parecer, com vista à 

análise da pretensão formulada pela requerente identificada em 

epígrafe. ---------------------------------------------------------- 

II.ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

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

- A aluna está a ser acompanhada em Pedopsiquiatria e está 

diagnosticada com défice de atenção, perturbação de ansiedade e 

enxaquecas, tornando mais difícil a sua integração a nível social e 

escolar. ----------------------------------------------------------- 

- A implementação do PIT é uma oportunidade de desenvolver competências 

ao nível pessoal e interpessoal da aluna, tal como a promoção de 

competências sociais necessárias à sua inserção comunitária. -------- 

-Trata-se de uma aluna beneficiária do escalão A da ação social 

escolar. ----------------------------------------------------------- 

-O percurso a percorrer entre a casa da aluna e o local onde se 

desenvolverá o PIT difere entre 2.4 a 2.8 Km, dependendo da alternativa 

escolhida. --------------------------------------------------------- 

-O valor do «passe 4_18 @escola.pt» para alunos com escalão SASE A é 

na ordem dos 9,95€/mensais, despesa esta que a família alega não 

conseguir cumprir. ------------------------------------------------- 

Nome Parentesco Profissão 

Marta Rodrigues Salvador Mãe/Encarregada de educação Hotel São Neutel(Part-time) 

Genésio Salvador de Laia Pai Funcionário Empresa Anteros 

Esther Rodrigues Salvador Aluna Estudante 

Vitória Rodrigues Salvador Irmã Estudante 
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III-PROPOSTA ------------------------------------------------------- 

Assim, pelo exposto, sou de colocar à consideração superior a análise 

e decisão do pedido de atribuição de passe, tendo em conta os 

documentos em anexo e devido enquadramento legal. ------------------- 

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

(Ana Marlene Paiva Chaves) ----------------------------------------- 

Em anexo: ---------------------------------------------------------- 

- Informação social; ----------------------------------------------- 

- Email do AEJM com nº de registo 14307 a solicitar transporte; ---- 

- Ficha de identificação da aluna; --------------------------------- 

- Certificado de matrícula; ---------------------------------------- 

- Demonstração de liquidação de IRS; ------------------------------- 

- Google Maps (evidência); ----------------------------------------- 

- Portaria nº 138/2009 ----------------------------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DRA. ZULEIKA RODRIGUES, DE 

2021.10.27. -------------------------------------------------------- 

Visto. À consideração do Sr. Vereador da Educação. Dr. Francisco Melo.- 

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

DE 2021.10.28. ------------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

11. “PROGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR 

PARA O ANO LETIVO 2021/2022 - CALENDARIZAÇÃO.” INFORMAÇÃO Nº115/DEAS-

UE/2021. ----------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Tendo em consideração o início do novo ano letivo e de forma a dar 

seguimento ao Programa Municipal de atribuição de Bolsas de Estudo 

para o Ensino Superior é necessário programar a calendarização das 

candidaturas para o ano letivo 2021/2022; --------------------------- 

Para o efeito e relativamente à calendarização de todo o processo de 

candidatura e avaliação dos processos candidatos à atribuição de 

bolsas de estudo, propõe-se o seguinte cronograma: ------------------ 
Procedimento Data 

Candidatura à atribuição de Bolsa de Estudo 15 de novembro a 17 de dezembro de 2021 

Apreciação das candidaturas 18 de dezembro de 2021 a 28 de janeiro de 2022 

Lista Provisória das Bolsas atribuídas 11 de fevereiro de 2022 (data meramente 

indicativa) 

Lista Definitiva das Bolsas atribuídas 18 de março de 2022 (data meramente indicativa) 

Mais se informa que, no presente ano letivo as submissões das 

candidaturas serão realizadas no site do Município através da 

Plataforma SIGA. ---------------------------------------------------- 

Atendendo ao exposto, tomo a liberdade de submeter à consideração de 

V. Exª., que seja aprovada a calendarização proposta ao Programa 

Municipal de Atribuição de Bolsas ao Ensino Superior – ano letivo 

2020/2021 e publicação num jornal local, bem como a sua afixação nos 

lugares de estilo do Município, de acordo com o artigo 6º do 

regulamento vigente. ------------------------------------------------ 

À consideração Superior. -------------------------------------------- 

27 de outubro de 2021 ---------------------------------------------- 

A Chefe de Unidade ------------------------------------------------- 

Zuleika Rodrigues ---------------------------------------------------  

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

DE 2021.10.28. ------------------------------------------------------ 
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À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

12. PEDIDO DE SUBCONTRATAÇÃO, CIRCUITOS ESPECIAIS Nº4, Nº.6, Nº12 E 

Nº18, DO PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022- OVNITUR. INFORMAÇÃO 

Nº116/DEAS-UE/2021. ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No âmbito do procedimento CP - Nº. 02/UCP/2021 – Prestação de serviços 

de transporte terrestre de alunos, em circuitos especiais, na área do 

Concelho de Chaves, para o ano letivo de 2021/2022, os circuitos 

especiais nº4, nº.6, nº12 e nº18, do Plano de Transportes, foram 

adjudicados à empresa OVNITUR. -------------------------------------- 

No pretérito dia 11 de outubro de 2021, deu entrada no serviço de 

expediente do Município, com a referência nº.13893, um pedido da 

empresa OVNITUR, para subcontratação para os circuitos especiais que 

lhes foram adjudicados, alegando que “se encontra com diversas 

complicações com as viaturas que constituem a sua frota, aliadas às 

dificuldades impostas pelas restrições atualmente em, e para que a 

continuidade do serviço seja garantida com qualidade e segurança,” 

pretende subcontratar outra empresa de transporte para o efeito, 

nomeadamente a empresa Turichaves, Lda, para a realização dos 

referidos circuitos, até ao dia 31 de dezembro de 2021. ------------- 

Considerando que, o Caderno de Encargos do aludido concurso, é omisso 

no que diz respeito à subcontratação, mas de acordo com o estipulado 

no nº.3, do artigo 318º e no artigo 319º, do Código dos Contratos 

públicos, tanto a empresa peticionária (OVNITUR), como a empresa 

proposta (Turichaves, Lda) para a subcontratação, cumpre rigorosamente 

o estipulado nos mesmos, pelo que, salvo melhor opinião, não se 

vislumbra nenhum impedimento à autorização da subcontratação da 

referida empresa por parte da OVNITUR nos moldes propostos pela mesma 

e que consta no documento anexo à presente informação. -------------- 

Assim, e caso esta proposta mereça concordância, tomo a liberdade de 

sugerir ao Executivo Municipal a seguinte metodologia: -------------- 

1) Que seja autorizado a subcontratação da empresa Turichaves, pela 

OVNITUR, para a realização dos circuitos especiais nº4, nº.6, nº12 e 

nº18, do Plano de Transportes 2021/2022, nos moldes que constam do 

contrato celebrado com o Município e no estrito cumprimento da 

legislação em vigor; ------------------------------------------------ 

2) O encaminhamento da presente informação para a Divisão de 

Administração Geral, no sentido de agilizar os procedimentos 

necessários. ------------------------------------------------------- 

3) Estas alterações deverão ser acompanhadas das minutas de contrato 

adicional; --------------------------------------------------------- 

4) O seu encaminhamento, após confirmação do acima descrito, à 

próxima reunião de Câmara para deliberação, órgão competente para 

autorizar o procedimento em questão. ------------------------------- 

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

Chaves, 29 de outubro de 2021 -------------------------------------- 

A Chefe de Unidade de Educação ------------------------------------- 

Zuleika Rodrigues -------------------------------------------------- 

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

ADENDA AO CONTRATO N.º 128-F/21 RELATIVO À “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUNOS, EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO 
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CONCELHO DE CHAVES, PARA O ANO LETIVO DE 2021/2022” – LOTE 4 - CIRCUITO 

N. º 4 -------------------------------------------------------------- 

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

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º OVNITUR - VIAGENS E TURISMO, LDA., com o NIPC ………………………, com sede 

…………………, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 

……………………, com o capital social de …………………. euros, neste ato legalmente 

representada por …………………, residente ……………………., titular do Cartão de 

Cidadão n.º …………………, válido até ……….., na qualidade de ……………………., da 

mencionada sociedade, conforme poderes constantes na ………………., 

documento que fica arquivado em anexo ao presente contrato, adiante 

designada por Segundo Contratante; ---------------------------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------- 

1. Entre o Município de Chaves e a OVNITUR – Viagens e Turismo, Lda. 

foi celebrado em 22 de setembro de 2021, um contrato de “prestação de 

serviços de transporte terrestre de alunos, em circuitos especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2021/2022” – Lote 

4 - Circuito n.º 4, o qual constitui parte integrante da presente 

adenda; ------------------------------------------------------------ 

2. A aludida empresa veio, no pretérito da 11 de outubro de 2021, 

através de mensagem de correio eletrónico, com o registo, nos serviços 

de expediente geral desta autarquia, DGF/2021,DAG,E,G,13893, solicitar 

autorização para proceder à subcontratação, por um curto período de 

tempo, dos serviços objeto do contrato, registado nos serviços 

municipais – DAG/UCE -, sob o n.º 128-F/21, à empresa TURICHAVES, 

Lda., que pretende passar a assumir a sua execução; ----------------- 

3. Conforme decorre da Informação n.º 116/2021, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de 29 de outubro 

de 2021, aprovada em reunião do Executivo Municipal, realizada no 

passado dia …………………….., encontram-se salvaguardados os pressupostos 

identificados no n.º 3, do Artigo 318.º, do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 

sua redação atualizada, nomeadamente a prévia apresentação dos 

documentos de habilitação e o preenchimento dos requisitos mínimos de 

capacidade técnica da empresa subcontratada. ------------------------ 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam: 

Cláusula Primeira --------------------------------------------------- 

(Subcontratação) --------------------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante consente ao segundo 

contratante, a subcontratação à empresa TURICHAVES, Lda., dos serviços 

objeto do Contrato registado na DAG/UCE, sob n.º 128-F/21, mantendo o 

segundo contratante todos os direitos, deveres e responsabilidades 

inerentes a tal subcontratação, perante o primeiro contratante. ----- 

2. A subcontratação referida no número anterior produz efeitos a 

partir de ……………………….. e mantém-se em vigor até …………. ---------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em ………………, 

registado nos serviços municipais – DAG/UCE, sob o n.º ……….. -------- 

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

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 
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O Segundo Contratante: ---------------------------------------------- 

Contrato n.º ……-F/21. -----------------------------------------------

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

ADENDA AO CONTRATO N.º 129-F/21 RELATIVO À “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUNOS, EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO 

CONCELHO DE CHAVES, PARA O ANO LETIVO DE 2021/2022” – LOTE 6 - CIRCUITO 

N. º 6 -------------------------------------------------------------- 

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

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º OVNITUR - VIAGENS E TURISMO, LDA., com o NIPC ………………………, com sede 

…………………, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 

……………………, com o capital social de …………………. euros, neste ato legalmente 

representada por …………………, residente ……………………., titular do Cartão de 

Cidadão n.º …………………, válido até ……….., na qualidade de ……………………., da 

mencionada sociedade, conforme poderes constantes na ………………., 

documento que fica arquivado em anexo ao presente contrato, adiante 

designada por Segundo Contratante; ---------------------------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------- 

1. Entre o Município de Chaves e a OVNITUR – Viagens e Turismo, Lda. 

foi celebrado em 22 de setembro de 2021, um contrato de “prestação de 

serviços de transporte terrestre de alunos, em circuitos especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2021/2022” – Lote 

6 - Circuito n.º 6, o qual constitui parte integrante da presente 

adenda; ------------------------------------------------------------ 

2. A aludida empresa veio, no pretérito da 11 de outubro de 2021, 

através de mensagem de correio eletrónico, com o registo, nos serviços 

de expediente geral desta autarquia, DGF/2021,DAG,E,G,13893, solicitar 

autorização para proceder à subcontratação, por um curto período de 

tempo, dos serviços objeto do contrato, registado nos serviços 

municipais – DAG/UCE -, sob o n.º 129-F/21, à empresa TURICHAVES, 

Lda., que pretende passar a assumir a sua execução; ----------------- 

3. Conforme decorre da Informação n.º 116/2021, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de 29 de outubro 

de 2021, aprovada em reunião do Executivo Municipal, realizada no 

passado dia …………………….., encontram-se salvaguardados os pressupostos 

identificados no n.º 3, do Artigo 318.º, do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 

sua redação atualizada, nomeadamente a prévia apresentação dos 

documentos de habilitação e o preenchimento dos requisitos mínimos de 

capacidade técnica da empresa subcontratada. ------------------------ 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam: 

Cláusula Primeira --------------------------------------------------- 

(Subcontratação) --------------------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante consente ao segundo 

contratante, a subcontratação à empresa TURICHAVES, Lda., dos serviços 

objeto do Contrato registado na DAG/UCE, sob n.º 129-F/21, mantendo o 

segundo contratante todos os direitos, deveres e responsabilidades 

inerentes a tal subcontratação, perante o primeiro contratante. ----- 

2. A subcontratação referida no número anterior produz efeitos a 

partir de ……………………….. e mantém-se em vigor até …………. ---------------- 
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Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em ………………, 

registado nos serviços municipais – DAG/UCE, sob o n.º ……….. -------- 

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

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: --------------------------------------------- 

Contrato n.º ……-F/21. -----------------------------------------------

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

ADENDA AO CONTRATO N.º 130-F/21 RELATIVO À “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUNOS, EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO 

CONCELHO DE CHAVES, PARA O ANO LETIVO DE 2021/2022” – LOTE 12 - 

CIRCUITO N. º 12 ---------------------------------------------------- 

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

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º OVNITUR - VIAGENS E TURISMO, LDA., com o NIPC ………………………, com sede 

…………………, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 

……………………, com o capital social de …………………. euros, neste ato legalmente 

representada por …………………, residente ……………………., titular do Cartão de 

Cidadão n.º …………………, válido até ……….., na qualidade de ……………………., da 

mencionada sociedade, conforme poderes constantes na ………………., 

documento que fica arquivado em anexo ao presente contrato, adiante 

designada por Segundo Contratante; ---------------------------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------- 

1. Entre o Município de Chaves e a OVNITUR – Viagens e Turismo, Lda. 

foi celebrado em 22 de setembro de 2021, um contrato de “prestação de 

serviços de transporte terrestre de alunos, em circuitos especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2021/2022” – Lote 

12 - Circuito n.º 12, o qual constitui parte integrante da presente 

adenda; ------------------------------------------------------------ 

2. A aludida empresa veio, no pretérito da 11 de outubro de 2021, 

através de mensagem de correio eletrónico, com o registo, nos serviços 

de expediente geral desta autarquia, DGF/2021,DAG,E,G,13893, solicitar 

autorização para proceder à subcontratação, por um curto período de 

tempo, dos serviços objeto do contrato, registado nos serviços 

municipais – DAG/UCE -, sob o n.º 130-F/21, à empresa TURICHAVES, 

Lda., que pretende passar a assumir a sua execução; ----------------- 

3. Conforme decorre da Informação n.º 116/2021, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de 29 de outubro 

de 2021, aprovada em reunião do Executivo Municipal, realizada no 

passado dia …………………….., encontram-se salvaguardados os pressupostos 

identificados no n.º 3, do Artigo 318.º, do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 

sua redação atualizada, nomeadamente a prévia apresentação dos 

documentos de habilitação e o preenchimento dos requisitos mínimos de 

capacidade técnica da empresa subcontratada. ------------------------ 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira --------------------------------------------------- 

(Subcontratação) --------------------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante consente ao segundo 

contratante, a subcontratação à empresa TURICHAVES, Lda., dos serviços 
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objeto do Contrato registado na DAG/UCE, sob n.º 130-F/21, mantendo o 

segundo contratante todos os direitos, deveres e responsabilidades 

inerentes a tal subcontratação, perante o primeiro contratante. ----- 

2. A subcontratação referida no número anterior produz efeitos a 

partir de ……………………….. e mantém-se em vigor até …………. ---------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em ………………, 

registado nos serviços municipais – DAG/UCE, sob o n.º ……….. -------- 

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

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ---------------------------------------------- 

Contrato n.º ……-F/21. -----------------------------------------------

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

ADENDA AO CONTRATO N.º 131-F/21 RELATIVO À “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUNOS, EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO 

CONCELHO DE CHAVES, PARA O ANO LETIVO DE 2021/2022” – LOTE 18 - 

CIRCUITO N. º 18 ---------------------------------------------------- 

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

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ---------------- 

2.º OVNITUR - VIAGENS E TURISMO, LDA., com o NIPC ………………………, com sede 

…………………, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 

……………………, com o capital social de …………………. euros, neste ato legalmente 

representada por …………………, residente ……………………., titular do Cartão de 

Cidadão n.º …………………, válido até ……….., na qualidade de ……………………., da 

mencionada sociedade, conforme poderes constantes na ………………., 

documento que fica arquivado em anexo ao presente contrato, adiante 

designada por Segundo Contratante; ---------------------------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------- 

1. Entre o Município de Chaves e a OVNITUR – Viagens e Turismo, Lda. 

foi celebrado em 22 de setembro de 2021, um contrato de “prestação de 

serviços de transporte terrestre de alunos, em circuitos especiais, 

na área do concelho de Chaves, para o ano letivo de 2021/2022” – Lote 

18 - Circuito n.º 18, o qual constitui parte integrante da presente 

adenda; ------------------------------------------------------------ 

2. A aludida empresa veio, no pretérito da 11 de outubro de 2021, 

através de mensagem de correio eletrónico, com o registo, nos serviços 

de expediente geral desta autarquia, DGF/2021,DAG,E,G,13893, solicitar 

autorização para proceder à subcontratação, por um curto período de 

tempo, dos serviços objeto do contrato, registado nos serviços 

municipais – DAG/UCE -, sob o n.º 131-F/21, à empresa TURICHAVES, 

Lda., que pretende passar a assumir a sua execução; ----------------- 

3. Conforme decorre da Informação n.º 116/2021, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de 29 de outubro 

de 2021, aprovada em reunião do Executivo Municipal, realizada no 

passado dia …………………….., encontram-se salvaguardados os pressupostos 

identificados no n.º 3, do Artigo 318.º, do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 

sua redação atualizada, nomeadamente a prévia apresentação dos 

documentos de habilitação e o preenchimento dos requisitos mínimos de 

capacidade técnica da empresa subcontratada. ------------------------ 
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É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam: 

Cláusula Primeira --------------------------------------------------- 

(Subcontratação) --------------------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante consente ao segundo 

contratante, a subcontratação à empresa TURICHAVES, Lda., dos serviços 

objeto do Contrato registado na DAG/UCE, sob n.º 131-F/21, mantendo o 

segundo contratante todos os direitos, deveres e responsabilidades 

inerentes a tal subcontratação, perante o primeiro contratante. ----- 

2. A subcontratação referida no número anterior produz efeitos a 

partir de ……………………….. e mantém-se em vigor até …………. ---------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em ………………, 

registado nos serviços municipais – DAG/UCE, sob o n.º ……….. -------- 

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

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ---------------------------------------------- 

Contrato n.º ……-F/21. ----------------------------------------------- 

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

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

DE 2021.11.03. ------------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. AQUAVALOR – CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA 

ÁGUA - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. PROPOSTA Nº 26/GAP/21. ----------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando que a AquaValor é uma Associação Privada sem Fins 

Lucrativos, formalizada no dia 22 de novembro de 2018, com a designação 

“Associação AquaValor – Centro de Valorização e Transferência de 

Tecnologia da Água”, com o NIPC n.º 515134465, com sede na Rua Dr. 

Júlio Martins n.º 1, 5400-342 em Chaves, tendo como Associados 

Fundadores, a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT), o 

Instituto Politécnico de Bragança (IPB), o Instituto de Engenharia de 

Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), a 

Universidade de Vigo (UVIGO), o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 

Alto Douro-EPE (CHTMAD) e o AECT - Agrupamento Europeu de Cooperação 

Territorial Eurocidade Chaves-Verin. -------------------------------- 

Considerando que, tal associação, tem como principal objetivo 

diversificar, estimular e coordenar respostas às necessidades e aos 

desafios específicos identificados na área temática da Água Mineral, 

com base em conhecimentos tecnológicos e científicos avançados, 

nomeadamente através do desenvolvimento de soluções tecnológicas 

inovadoras para melhorar a produção e capitalizar bens naturais e 

culturais, e produtos derivados. ------------------------------------ 

Considerando que tais desafios têm por base o estudo das águas minerais 

de forma holística e integradora, através das tecnologias de 
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informação e comunicação (TIC) ao serviço das águas minerais, 

nomeadamente, serviços especializados dedicados à geração de valor 

acrescentado, investigação e inovação, desenvolvimento de cosmética 

termal, estudo da sustentabilidade dos recursos hidrominerais de Trás-

os-Montes, bem como a capacitação de recursos humanos. -------------- 

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

Considerando que a Associação AquaValor se encontra a executar quatro 

projetos, a saber: -------------------------------------------------- 

i) AquaValor, "Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da 

Água", NORTE-01-0246-FEDER-000053, com um orçamento de 2.342.037,91€, 

para implementação de infraestruturas do CVTT; ---------------------- 

ii) Recursos Humanos Altamente Qualificados, NORTE-59-2019-30, 

contratação de 8 postos de trabalho altamente qualificados, com um 

orçamento de 1.061.218,80 €; ---------------------------------------- 

iii) BPI - La Caixa Promove Regiões Fronteiriças 2019, implementação 

de um “Observatório digital da atividade termal”, com um orçamento de 

40.000 €; ----------------------------------------------------------- 

iv) Recursos Altamente Qualificados, NORTE-59-2020-18, para a 

aquisição de mais 5 postos de trabalhos altamente qualificados, com 

um orçamento de 434.796.30€. ---------------------------------------- 

Considerando que a Associação viu aprovados mais dois projetos 

denominados Alto Tâmega 4.0, NORTE-53-2020-01, em parceria com a AE 

Corgo e a CIMAT, com um orçamento para a AquaValor de 155.574,93€ 

(taxa de comparticipação de 85%) e Aquae Vitae – (Aviso Concurso 

PROMOVE MOBILIZADOR 2020 (BPI La Caixa/FCT) - O futuro do Interior, 

em consórcio entre o AquaValor, o IPB (CIMO e CeDRI), a Universidade 

da Beira interior e a Faculdade de Ciências de Lisboa (FCUL) com o 

objetivo de potenciar o sector da investigação no desenvolvimento de 

produto (Eixo3), com um orçamento para o AquaValor de 181.335,00€. -- 

Considerando que ainda se aguarda pela proposta de decisão de aprovação 

relativamente a duas candidaturas, AGIR4Innovation – Transferência de 

conhecimento, tecnologia e inovação para territórios do interior, 

POCI-01-0246-FEDER-181326, em parceria com o Instituto Politécnico de 

Coimbra e a AMA – Agenda Mobilizadora da Água no âmbito do PRR – 

Agendas/Alianças (.01) Mobilizadoras para a Reindustrialização (Aviso 

N.º 01/C05-i01/2021). ----------------------------------------------- 

Considerando que, no passado dia 23 de março de 2021, a Fundação para 

a Ciência e Tecnologia (FCT) atribuiu ao AquaValor o título de 

Laboratório Colaborativo (CoLAB) especializado na área temática da 

Água, passando assim a fazer parte de um grupo restrito de instituições 

de investigação e transferência de tecnologia a nível nacional a quem 

foi atribuído o referido título. ------------------------------------ 

Considerando, ainda, que a equipa alocada à AquaValor conta, 

atualmente, com um conjunto de recursos humanos altamente qualificados 

nas áreas da química, microbiologia, biomedicina, genética, ciências 

computacionais, ciências alimentares e gestão. ---------------------- 

Considerando que a AquaValor se encontra altamente empenhada na 

capacitação de recursos humanos do território, promovendo, em parceria 

com o IPB, no presente ano letivo, 2 Cursos Técnicos Superior 

profissionais (nível 5) em Informática, Termalismo e Bem-Estar e a 

Pós-graduação em Termalismo & SPA, em parceria com a Universidade de 

Vigo. -------------------------------------------------------------- 

Considerando que a receção de comunicação, datada de 22/10/2021, 

proveniente da Associação AquaValor – Centro de Valorização e 

Transferência de Tecnologia da Água, dá nota de que, face aos desafios 

que a organização enfrenta, em sede dos projetos em execução, supra 
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identificados, e as restantes cujas candidaturas a cofinanciamento 

comunitário ainda não vieram a ser aprovadas. ----------------------- 

Considerando, ainda, que, face ao volume de despesas inerentes à 

contratação da equipa alocada à AquaValor, aliada à insuficiência de 

recursos financeiros para suportar as despesas relativas aos capitais 

próprios da Associação, solicita a organização, para o efeito, uma 

comparticipação financeira de 20.000,00€ (vinte mil euros), tendo em 

vista minimização dos impactos de tais encargos fixos. -------------- 

Considerando por fim que, ao abrigo das competências da Câmara 

Municipal, fixadas no nº 2, do artº 23º, do Anexo 1 à lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua atual redação, se encontra prevista, na sua 

alínea m), a “promoção e desenvolvimento”, sendo, tal órgão municipal, 

competente para deliberar “sobre as formas de apoio a entidades e 

organismos legalmente existentes nomeadamente com vista à execução de 

obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem 

como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos”, nos termos da 

alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 à Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, na sua atual redação. ---------------------------------- 

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

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

enunciadas, tomo a liberdade de propor ao executivo municipal o 

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

1 - Que seja aprovada, ao abrigo das competências previstas nos art.º 

23º e 33º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

atual redação, a transferência da quantia de 20.000,00€ (vinte mil 

euros) para a AquaValor – Centro de Valorização e Transferência de 

Tecnologia da Água, Associação, a título de comparticipação financeira 

destinada a minimizar o impacto dos encargos financeiros emergentes 

dos projetos que se encontram previstos realizar, na prossecução do 

seu objeto; -------------------------------------------------------- 

2 - Que seja dado conhecimento do teor da decisão administrativa tomada 

à entidade peticionária; -------------------------------------------- 

3 - Que a presente proposta tenha cobertura através da rubrica 

orçamental da despesa 04070104 – “Associações de Promoção e 

Desenvolvimento”, dos instrumentos de gestão financeira em vigor; --- 

4 - Que, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento por 

parte do executivo municipal, a mesma seja publicitada nos termos do 

artigo 56º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; ------- 

5 - E por último, em caso de aprovação da presente proposta, que a 

mesma seja remetida à Unidade Flexível de 2.º Grau de Gestão Financeira 

para ulterior operacionalização. ------------------------------------ 

Chaves, 03 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 
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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 9. -– 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, DR. NUNO CHAVES. ----------------------- 

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 10. -– 

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

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

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

 

 

3.3. PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE EM NOME DE 

LILIANA SOFIA FERNANDES LOPES NA ESTRADA DA ABOBELEIRA – P.º 407/20 – 

NA LOCALIDADE DA ABOBELEIRA - VALDANTA, – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 

443/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO 

BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 29/10/2021. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

A presente informação visa dar resposta ao solicitado, pela Sra. 

Liliana Sofia Fernandes Lopes e moradores nos n.ºs 1, 2, 4 e 6 do 

Bairro das Macieiras, na povoação de Abobeleira. O pedido foi registado 

com o n.º de requerimento 1142/20, relativo ao processo n.º 407/20. 

A solicitação referida, consiste no pedido de colocação de lombas 

redutoras de velocidade na localidade referida. Além disso é 

solicitada também a solução de uma questão relativa à toponímia no 

local, que cria alguns problemas aos moradores para a receção de 

correspondência.---------------------------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA --------------------------------- 

2.1. De acordo com as informações prestadas pelo morador da residência 

com o n.º2 e de acordo com as caraterísticas da via, e atendendo às 

disposições legais previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, 

aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores 

alterações, bem como no Código da Estrada, publicado pela Lei 

n.º72/2013, de 3 de setembro, estes serviços julgam, salvo melhor 

opinião, e tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas 

as seguintes medidas/ações, representadas graficamente nas peças 

desenhadas em anexo:------------------------------------------------- 

- Na estrada da Abobeleira: Colocação de uma lomba redutora de 

velocidade com 3 cm de altura e 2 (dois) sinais de código A2a (lomba) 

a cerca de 50 metros, 2 (dois) sinais de código H37 (fim da velocidade 

recomendada), 2 (dois) sinais de código H6 (velocidade recomendada) e 

2 (dois) painéis adicionais modelo n.º 1a(50 m), antes e depois da 

lomba.-------------------------------------------------------------- 
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2.2 De acordo com a largura da via e as características do tráfego 

local, os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 

cm.----------------------------------------------------------------- 

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 1.300,00€ (mil e 

trezentos euros), aproximadamente.----------------------------------- 

2.4. A questão levantada no requerimento, relativamente à toponímia, 

já foi resolvida.---------------------------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO  

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

regulamentos com eficácia externa do município.---------------------- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b) Notificar o Presidente da Freguesia de Vale da Anta, o Senhor 

Júlio Manuel Abambres Carneiro, da decisão que recaiu sobre a presente 

informação;--------------------------------------------------------- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 
conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos;-------------------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 
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ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática. ----------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DE 02/11/2021:--------------------- 

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 4. À consideração do 

Senhor Presidente. Dr. Nuno Vaz.------------------------------------- 

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

2021.11.02. --------------------------------------------------------

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

 

 

3.4. PEDIDO DE CRIAÇÃO DE SAÍDA PARA A ESTRADA EM NOME DE JOSE MANUEL 

GONÇALVES NA RUA DA PAZ/RUA DO EXTREMO – P.º 646/20 – NA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 

450/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO 

BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 04/11/2021. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

A presente informação visa dar resposta ao solicitado, pelo Sr. José 

Manuel Gonçalves e outros moradores na Rua do Extremo, sita na união 

das freguesias de Santa Cruz /Trindade e Sanjurge. O pedido foi 

registado com o n.º de requerimento 1800/20, relativo ao processo n.º 

646/20.------------------------------------------------------------- 

A solicitação referida, consiste no pedido de criação de uma 

alternativa à circulação automóvel para os moradores, de forma a evitar 

o entroncamento com a Rua da Paz, que segundo os requerentes não 

oferece as melhores condições de segurança.-------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA---------------------------------- 

2.1. É entendimento destes serviços, que, embora o entroncamento em 

causa, possa acarretar alguma dificuldade para quem acede à Rua da Paz 

no sentido sul-norte, devido ao eventual excesso de velocidade a que 

alguns veículos possam circular nessa faixa da via, de momento, o 

reforço da sinalização vertical junto ao entroncamento poderá 

contribuir para o reforço da atenção dos automobilistas ao limite de 

velocidade máxima vigente. Caso a situação de segurança no local não 

apresente melhorias a médio prazo, poderão estes serviços propor o 

reforço de medidas de acalmia de tráfego (colocação de lombas redutoras 

de velocidade).----------------------------------------------------- 

2.2 Assim, e de acordo com as caraterísticas da via, e atendendo às 

disposições legais previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, 

aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores 

alterações, bem como no Código da Estrada, publicado pela Lei 

n.º72/2013, de 3 de setembro, estes serviços julgam, salvo melhor 

opinião, e tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas 

as seguintes medidas/ações, representadas graficamente nas peças 

desenhadas em anexo:------------------------------------------------- 

- Na Rua da Paz, no sentido sul-norte, próximo ao entroncamento com a 

Rua do Extremo: Colocação de 1 (um) sinal de código C13 (proibição de 
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exceder a velocidade máxima de 50 km/h) e 1 (um) sinal de código B9A 

(entroncamento com via sem prioridade).------------------------------ 

2.3 De acordo com a largura da via e as características do tráfego 

local, os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 cm. 

2.4. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 200,00€ (duzentos 

euros), aproximadamente.-------------------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO  

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à assembleia 

municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar posturas e 

regulamentos com eficácia externa do município.---------------------- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal. 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

e) 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;------------------------------------- 

f) Notificar o Presidente da união das freguesias de Santa 

Cruz/Trindade e Sanjurge, o Senhor José António Oliveira Carreira, da 

decisão que recaiu sobre a presente informação;---------------------- 

g) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 
conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos;-------------------------------------------------- 

h) 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.------------------------------------------ 
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DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DE 04/11/2021:--------------------- 

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 4. À consideração do 

Senhor Presidente. Dr. Nuno Vaz.------------------------------------- 

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

2021.11.04. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. PEDIDO DE SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM NOME DE UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE NA RUA CAPITÃO JOAQUIM 

AMARAL – P.º 506/21 – NA FREGUESIA DE SANTA CRUZ/TRINDADE – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 452/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E 

MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO MIGUEL BÁRCIA, DATADA DE 04/11/2021.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 

Através do pedido por mail da União de Freguesias de Santa Cruz 

Trindade e Sanjurge, vem esta solicitar colocação de sinais rodoviário 

na Rua Capitão Joaquim Amaral.--------------------------------------- 

2. PROPOSTA TÉCNICA----------------------------------------------- 

a. Atendendo às disposições legais previstas no Regulamento de 

Sinalização Transito e no Código da Estrada, estes serviços propõem a 

execução das seguintes medidas/ações, representadas nas imagens 

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

• Colocação de sinais vertical (C15 e A25) – Estacionamento 

proibido e trânsito nos dois sentidos na Rua Capitão Joaquim Amaral 

conforme (imagem 1 e 2, folha 1 em anexo);--------------------------- 

 
Imagem 1. (Estacionamento proibido e trânsito nos dois sentidos) 
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Imagem 2. (Estacionamento proibido e trânsito nos dois sentidos) 

• Colocação de um sinal vertical (B2 - Paragem Obrigatória em 

Cruzamento ou Entroncamento) na Rua General Celestino da Silva, 

(imagem 3, folha 1 em anexo);---------------------------------------- 

 

 
 

Imagem 3. (Paragem Obrigatória em Cruzamento ou Entroncamento) 

• Colocação de um sinal vertical (H4 – Via pública sem saída) na 

Rua General Celestino da Silva, (imagem 4, folha 1 em anexo);-------- 

 

 
 

Imagem 4. (Via pública sem saída) 



                                                                F. 197 

                                                                  _____________________ 

 

• Colocação de um sinal vertical (B2 – Paragem Obrigatória em 

Cruzamento ou Entroncamento) no Beco Lourenço Pires Chaves, (imagem 

5, folha 1 em anexo); ----------------------------------------------- 

 
Imagem 5. (Paragem Obrigatória em Cruzamento ou Entroncamento) 

b. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 350,00€ (trezentos e 

cinquenta euros), aproximadamente.----------------------------------- 

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 União de Freguesias de Santa Cruz 

Trindade e Sanjurge, o Senhor José António Oliveira Carreira, 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; 
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ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DE 04/11/2021:--------------------- 

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 3. À consideração do 

Senhor Presidente. Dr. Nuno Vaz.------------------------------------- 

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

2021.11.04. --------------------------------------------------------

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. PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE UMA PASSADEIRA E RESPETIVA SINALIZAÇÃO EM 

NOME DE UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE NA RUA 

FIRMINO AIRES – P.º 675/21 – NA FREGUESIA DE SANTA CRUZ/TRINDADE – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 453/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E 

MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO MIGUEL BÁRCIA, DATADA DE 04/11/2021.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

3. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 

Através do pedido por mail da União de Freguesias de Santa Cruz 

Trindade e Sanjurge, vem esta solicitar a marcação e sinalização de 

uma passagem para peões na Rua Firmino Aires.------------------------ 

4. PROPOSTA TÉCNICA----------------------------------------------- 

2.1. Atendendo às disposições legais previstas no Regulamento de 

Sinalização Transito e no Código da Estrada, estes serviços propõem a 

execução das seguintes medidas/ações, representadas na imagem 

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

• Marcação de passagem para peões e sinais verticais (H7) – 

Passagem para peões conforme (imagem 1, folha 1 em anexo); ---------- 

 
Imagem 1. (Passagem para peões e respetiva sinalização H7) ---------- 
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2.2. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 200,00€ (duzentos 

euros), aproximadamente. -------------------------------------------- 

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:--------- 

e) 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; ------------------------------------ 

f) Notificar o Presidente da União de Freguesias de Santa Cruz 

Trindade e Sanjurge, o Senhor José António Oliveira Carreira, da 

decisão que recaiu sobre a presente informação;---------------------- 

g) 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 e ao Senhor Comandante do Posto da 

Guarda Nacional Republicana de Chaves, do teor da presente informação 

técnica e respetivos anexos;----------------------------------------- 

h) 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.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DE 04/11/2021:--------------------- 

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 

informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 3. À consideração do 

Senhor Presidente. Dr. Nuno Vaz.------------------------------------- 

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

2021.11.04. --------------------------------------------------------

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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3.7. PEDIDO DE CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI 

E/OU IMT - PROCESSO 798/18 – MARIA LUÍS VILHENA PEREIRA – RUA DOS 

AÇOUGUES, Nº 15, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 

336/UVCH/21, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA 

SUPERIOR, Dr.ª EVA BASÍLIO, DATADA DE 26 DE OUTUBRO DE 2021. -------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

A Sra. Maria Luís Vilhena de Carvalho na qualidade de proprietária, 

veio através do requerimento nº 1173/21, solicitar certidão 

comprovativa que o edifício que reconstruiu, na Rua dos Açougues, nº 

15, freguesia de santa maria maior, em Chaves, se localiza em área de 

reabilitação urbana e foi recuperado nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação, ao abrigo do artigo 45º Decreto-Lei nº 

215/89 de 1 de julho, e ulteriores alterações (Estatuto dos Benefícios 

Fiscais – EBF) para os seguintes efeitos: -------------------------- 

a) Isenção de IMI pelo período de três anos de prédio de reabilitação 

- (alínea a) do n.º 2 do artigo 45º do Decreto-Lei nº215/89 de 1 de 

julho - Estatuto dos Benefícios Fiscais - EBF). -------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado na Rua dos Açougues, nº 15, na freguesia 

de Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no registo 

da Conservatória com o nº 2486/20090813 e inscrito na respetiva matriz 

predial sob o artigo nº 1778. --------------------------------------- 

1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.2.1 A Sra. Maria Luís Vilhena de Carvalho apresentou projeto de 

arquitetura no dia 04 de novembro de 2018 através do requerimento nº 

2096/18. ----------------------------------------------------------- 

1.2.2. O projeto foi aprovado por despacho do vereador responsável em 

26 de novembro de 2018, com informação favorável da Divisão de 

Salvaguarda do Centro Histórico, sendo concedido o alvará de obras de 

construção nº 84/19 em 10 de maio de 2019. -------------------------- 

1.2.3. Em 4 de abril de 2021, veio a requerente solicitar o alvará de 

autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 11 de 

maio de 2021, com o nº 72/21. --------------------------------------- 

1.2.4. A requerente promoveu à realização das obras de reabilitação 

do prédio urbano referenciado, cujo processo consta de arquivo 

municipal com o nº 798/18. ----------------------------------------- 

1.2.5. A Sra. Maria Luís Vilhena de Carvalho apresentou um requerimento 

em 14 de maio de 2021, registado na Autarquia com o número 1173/21, 

com o pedido de certidão de isenção de IMI, ------------------------ 

1.2.6. Posteriormente, com o requerimento 1363/21, de 4 de junho de 

2021, a referida Sra. requereu vistoria final do estado de conservação 

do aludido prédio, sendo esta necessária para a análise do cumprimento 

dos pressupostos para beneficiar da emissão de certidão de Isenção de 

IMI. --------------------------------------------------------------- 

1.2.7. De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 45º do Decreto-Lei 

nº 215/89 de 1 de julho -Estatuto dos Benefícios Fiscais, os prédios 

urbanos localizados em áreas de reabilitação urbana beneficiam de 

incentivos fiscais, desde que o estado de conservação após a 

reabilitação esteja dois níveis acima do atribuído anteriormente (de 

acordo com a alínea b) do nº 1 do artigo 45º do Decreto-Lei referido). 

1.2.8. Para se comprovar os níveis de conservação será necessário que 

após a conclusão da obra, se proceda à vistoria final, a fim da 

comissão nomeada pelo Município avaliar o estado de conservação. --- 

2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 
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O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ----------------------------------- 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------ 

3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------- 
3.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. -------------------------- 

3.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI (artigo 45º do EBF). ------------- 

3.3. No âmbito da alínea b) do nº 1 e do nº 4 do artigo 45º do EBF, o 

município certifica o estado de conservação do imóvel antes e após as 

obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a escala 

constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de 

Novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos 

relevantes do imóvel para a determinação do estado de conservação.-- 

3.4. No dia 13 de novembro de 2018 a comissão municipal fez uma 

vistoria ao prédio, com vista a verificar as condições de segurança e 

de salubridade. A comissão considerou que o estado de conservação do 

imóvel era de Péssimo (nível 1) conforme consta das fichas de 

avaliação, anexas ao processo. ------------------------------------- 

3.5. No dia 29 de junho de 2021 a comissão municipal fez a vistoria 

final a certificar o estado de conservação do imóvel, tendo sido 

considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) para todo 

o prédio, conforme consta das fichas de avaliação, anexas ao processo. 

3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado 

de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 45º 

do EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito pelo 

proprietário do imóvel, neste caso, subiram mais de dois níveis acima 

do atribuído antes da intervenção. ---------------------------------- 

3.7. Relativamente à apresentação da certificação energética referida 

na alínea b) do nº 1 do artigo 45º do EBF, considera-se isenta, dado 

que, por razões de ordem arquitetónica e patrimonial, a reabilitação 

tornar-se-ia inviável, considerando-se apesar de tudo que as obras de 
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reabilitação aumentaram significativamente o desempenho térmico, em 

relação à situação do edifício antes da intervenção. ---------------- 

3.8. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.300%, a isenção 

por um período de 3 anos, resulta numa redução de receita para o 

município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação do perito 

oficial, obtida através de consulta no portal das finanças: --------- 

Imóvel 

Artigo 

matricial 

Afetação Data 

Avaliação 

VPT1 IMI 

(1 ano) 

IMI 

(3anos) 

7090 Habitação 2021/08/17 163 870,00 € 491,61 € 1 474,83 € 

Assim, o município perderá receita anual no valor de 491,61 € e de 

1474,83 € por um período de 3 anos pela atribuição de isenção de IMI, 

referente ao imóvel objeto de apreciação. -------------------------- 

4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------- 
4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de 

isenção de IMI, em nome da Sra. Maria Luís Vilhena de Carvalho, 

contribuinte nº 202.018.059, por um período de três anos, dando 

cumprimento ao disposto no nº 4 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 executivo municipal 

deliberar sobre a presente proposta, conforme o disposto no nº 9 do 

artigo 16º do Regime Financeiro das Autárquicas Locais e Entidades 

Intermunicipais. --------------------------------------------------- 

4.3. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção 

de IMI, deverá posteriormente ser remetido à unidade orgânica do 

Município encarregue de comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira. 

4.4. Notificar o requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 26 de outubro de 2021 ---------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI 

LOPES, DE 29 DE OUTUBRO 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 03 DE NOVEMBRO 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 MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.11.04. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra.----------------------------- 

                                                           
1 Valor Patrimonial Tributário -------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. SOLICITA ADITAMENTO AO PROJETO INICIAL – LUGAR DO GAMACHO – 

ARCOSSÓ – VIDAGO (UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ, SELHARIZ E 

VILARINHO DAS PARANHEIRAS) – AMÉLIA PRESA VARANDAS – PROCESSO Nº 188/16 

– INFORMAÇÃO Nº 1789/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA VITÓRIA JOSÉ MATOS ALMEIDA, 

DATADA DE 2021.09.16. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1 A coberto do requerimento registado nesta unidade orgânica sob o 

n.º146/21, em 18/01/2021 a Sra. Amélia Presa Varandas, na qualidade 

de comproprietária, apresenta um pedido de legalização de obras 

ampliação, iniciadas sem procedimento de controlo prévio(2), mas com 

necessidade de obras de correção para a  conclusão das mesmas, num 

armazém agrícola existente [ legalizado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 30/11/2017 ao qual correspondeu a 

emissão do Alvará de Autorização de Utilização n.º 139/18 (para armazém 

agrícola com 153m2)],  sito no Lugar do Gamacho, em Arcossó e localizado 

fora do perímetro urbano, mas  em  espaços agrícolas e florestais, 

face ao PDM, nos termos do disposto no artigo 102-A, do  DL nº 555/99, 

de 16/12, na sua versão final, que estabelece o Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação. ------------------------------------------- 

1.3. Pelo requerimento n.º 691/21, em 19/03/2021, a interessada, 

apresenta um aditamento ao projeto inicial (esclarecimentos e várias 

novas peças desenhadas). --------------------------------------------  

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO ------------------------------------------ 

2.1 De acordo com Certidão da Conservatória do registo predial de 

Chaves, apresentado, o prédio rústico sobre o qual recai a presente 

operação urbanística, situa-se em Gamacho, encontra-se inscrito na 

matriz sob o artigo nº487, da freguesia de Arcossó, possuindo uma área 

total de 9 800m2, uma área descoberta de 9 800m2 e composto de vinha, 

monte e terreno de cultivo, confronta de norte com Sebastião Santos, 

de nascente com Pedro Machado, de sul com Manuel Martins e de poente 

com Francisco Gomes. Pela Ap. 2814, de 2010/08/12, foi registada a 

aquisição da cota 9/10 do prédio, a favor de Amélia Presa Varandas, 

ora requerente por compra; ----------------------------------------- 

2.2. Em face do Modelo 1, comprovativo da declaração para inscrição 

de prédio urbano na matriz, apresentado no serviço de Finanças de 

Chaves de Chaves em 2018/01/12 o prédio urbano afeto  a arrecadação e 

arrumos de um piso, situa-se no Lugar do Camacho, Lugar de Arcossó, a 

confrontar de norte com Sebastião Santos, de nascente com caminho 

público, de sul com Manuel Martins e de poente com Francisco Gomes, 

com uma área total de 9 800,00 m2, uma área de implantação do prédio 

de 153,00m2, uma área bruta de construção de 153,00m2, inscrito na 

matriz sob o artigo provisório  P1798, da Freguesia de Vigado (União 

das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das 

Paranheiras) e que teve proveio do artigo rústico n.º 479 da mesma 

freguesia. O referido prédio encontra-se em nome de Amélia Presa 

Varandas na proporção de 1/10 e da Cabeça de casal da herança de Abílio 

José Ferreira, na proporção de 9/10 do referido prédio. ------------- 
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2.3 Por outro lado são apresentadas duas Declarações dos restantes 

comproprietários  (folhas  89 e 88 do processo) uma subscrita pela 

Sra. Amélia Presa Varandas, na qualidade de responsável pela sua filha 

Maria Augusta Ferreira, portadora de deficiência e outra subscrita 

pelos restantes herdeiros de cabeça de casal da herança de Abílio José 

Ferreira, atestando que os restantes filhos e comproprietários do 

imóvel possuem total conhecimento e autorizam o presente projeto que 

visa o licenciamento da obra de ampliação de um armazém agrícola. --- 

3. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

3.0 “(…) no local existiu em tempos um armazém agrícola bastante 

rudimentar…foi aos poucos beneficiando sem nunca ter obtido as 

necessárias licenças”, de acordo com o expresso na memória descritiva, 

constante do procedimento de legalização inicial. ------------------- 

3.1 Em 18/02/2016, através de uma comunicação interna, o Sr. Arquiteto 

Castanheira Penas (na qualidade de Vice-presidente da Câmara 

Municipal, do anterior executivo), determinou a deslocação ao local 

acima identificado do Sector de Fiscalização Administrativa Municipal, 

a fim de verificar da legalidade da   construção existente, que deu 

origem ao Processo de Fiscalização n. º24/FIS/2016, da extinta Divisão 

de Administração e Fiscalização, DAF; ------------------------------- 

Constam do referido processo de fiscalização nomeadamente os seguintes 

documentos: --------------------------------------------------------  

3.1.1. Ficha de Acompanhamento de Operações Urbanísticas nº13/2016-

Zona C, datada de 23/02/2016; --------------------------------------- 

3.1.2 Informação n. º34/FISC/2016, datada de 08/02/2016, elaborada 

pela DAF, no sentido do potencial infrator promover a regularização 

da situação, consubstanciada na operação urbanística sem controlo 

prévio por parte da administração e inspeção ao local da obra 

24/FIS/2016 (acerca do conteúdo da mesma foi notificado pessoalmente, 

o Dr. Paulo Cunha, na qualidade de advogado da herança indivisa por 

óbito do Sr. Abílio José Ferreira, aos 28/03/2016); ----------------- 

3.2 Processo n.º 188/16, relativo à legalização da operação 

urbanística de edificação, já concluída, realizada sem procedimento 

de controlo prévio, consubstanciada num armazém agrícola, a levada a 

efeito sobre o referido prédio provado por Deliberação tomada em 

Reunião de Câmara realizada em 30/11/2017 tendo-lhe sido atribuído o 

Alvará de Autorização de Utilização n.º 139/18, de 18/10/2018. ------ 

3.3 Em 11/12/2020, foi apresentada uma queixa anónima, que deu origem 

a um outro processo de fiscalização n.º129/FIS/2020 (em curso) e que 

teve Embargo e levantamento da Participação n.º 6/21, em fase de 

tramitação, nos serviços da Divisão de Administração Geral (DAG). --- 

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

4.1 No Regime Jurídico ---------------------------------------------- 

A pretensão, consubstanciada a reposição da legalidade urbanística de 

uma operação urbanística de índole ilegal, isto é, obras de ampliação 

sem o respetivo ato administrativo de controlo prévio, com 

enquadramento legal no disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-A, do 

RJUE, em articulação com o artigo 73.º-C, sob a epígrafe, “Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas”, do Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação, publicado em Diário da Republica, 2.ª 

série – N.º 207-22, de outubro de 2015, através do regulamento n. 

º732/2015, RMUE. ---------------------------------------------------- 

4.2 Nos instrumentos de Gestão Territorial (disposições do PDM) -----  

4.2.1 A área em estudo é abrangida pelo Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicado na Iª Série – B do Diário da República n.º 35/95, 

de 10 de fevereiro (Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/95) cujo 

Regulamento foi alterado em Diário da República 2.º série n. º76 de 
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18 de abril de 2018, através do aviso n. º5233/2018 e correspondentes 

Cartas de Ordenamento (folha nº46-B). ------------------------------- 

4.2.2. Em termos de Ordenamento o prédio está integrado nos espaços 

agrícolas e florestais (classe4) e na categoria 4.1 — espaços 

florestais, Subcategoria 4.1.A — espaços florestais comuns. --------- 

4. PARECER INTERNO -------------------------------------------------- 

4.1 Face à classificação do solo onde se encontra implantado o imóvel, 

isto é, em espaço florestal (fora das áreas urbanas consolidadas), a 

pretensão carece de parecer do Gabinete Técnico Florestal (GTF), no 

âmbito do artigo 16.º, do DL 124/2006, 28/06, na sua atual redação. - 

4.2. Em 09/09/2021021, sob proposta da Informação 028/GTF/2021, o 

referido Gabinete emitiu parecer desfavorável. ---------------------- 

5. ANÁLISE DA PRETENÇÃO --------------------------------------------- 

5.1. Pretende-se com o atual processo proceder à legalização de obras 

de ampliação iniciadas num armazém agrícola existente [legalizado por 

Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 30/11/2017 ao 

qual correspondeu a emissão do Alvará de Autorização de Utilização n.º 

139/18 (para armazém agrícola com 153m2)], que consiste basicamente 

na legalização da construção de um corpo, acoplado a imóvel 

inicialmente aprovado, realizada sem controlo prévio, mas com obras 

de correção para a conclusão do mesmo. ------------------------------ 

5.2 Contudo o GTF emitiu parecer desfavorável em relação à legalização 

da ampliação do edifício existente, destinado à atividade agrícola, 

uma vez que o imóvel não garante uma distância mínima à extrema de 10 

metros, prevista no n.º6, do artigo 16.º do DL 124/2006, de 28/06, na 

sua atual redação, acrescentando que o referido imóvel não garante as 

medidas excecionais de proteção e as medidas excecionais de contenção, 

de acordo com o expresso no parecer, cujo conteúdo deverá ser dado a 

conhecer à requerente. ----------------------------------------------  

6. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

6.1 Deste modo, face ao parecer desfavorável do referido Gabinete 

Técnico Florestal , (enunciado no subponto 5.2 e no título 5, da 

presente informação), conclui-se que o pedido não se apresenta apto 

para aprovação, sendo passível de ser indeferido nos termos do disposto 

na alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º do DL n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual versão (RJUE) por violar normas legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente por não cumprir o DL 124/2006, 

de 28/06, na sua atual redação. ------------------------------------ 

6.2 Em coerência com as razões de facto e de direito acima expostas, 

sou a propor que o presente processo esteja presente na próxima reunião 

de Câmara, para que o executivo delibere o projeto de indeferimento 

do pedido de legalização, das obras de ampliação iniciadas sem 

procedimento de controlo prévio(3), mas com necessidade de obras de 

correção para a  conclusão das mesmas, num armazém agrícola existente 

[ legalizado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

30/11/2017 ao qual correspondeu a emissão do Alvará de Autorização de 

Utilização n.º 139/18 (para armazém agrícola com 153m2)], nos termos 

da alínea a), do n.º 1 do artigo 24º(4) do RJUE, devendo promover-se 

                                                           
1 Com vista à reposição da legalidade administrativa de uma operação 

urbanística sujeita a licença. ------------------------------------- 

com vista à reposição da legalidade administrativa de uma operação 

urbanística sujeita a licença. -------------------------------------- 
2 Artigo 24.º - Indeferimento do pedido de licenciamento ------------ 

1 — O pedido de licenciamento é indeferido quando: ------------------ 

a) Violar plano municipal e intermunicipal de ordenamento do 

território, plano especial de ordenamento do território, medidas 
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audiência prévia dos interessados, nos termos do artigo 122º(5) do DL 

nº4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o novo Código do procedimento 

Administrativo. ---------------------------------------------------- 

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

Chaves, 16 de setembro de 2021 -------------------------------------- 

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

(Victória J. de Matos Almeida, Eng.ª) ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.09.16: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ----------------------------------------  

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

2021.09.25. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.9. LEGALIZAÇÃO DE ANEXO E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – 

RIBALTA, LOTEAMENTO 4/1995 – OUTEIRO SECO – ODETE DO CARMO ALMEIDA 

GOMES ANGELOV – PROCESSO Nº 753/21 – INFORMAÇÃO Nº 1885/SCOU/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª 

ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 2021.09.29. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Introdução ------------------------------------------------------ 

A pretensão incide sobre um pedido de Legalização de um Anexo (com 

área bruta de construção existente de 105,85 m2) e construção de uma 

habitação unifamiliar composta por 1 piso, r/c, localizando-se no lote 

n.º 10 do alvará de loteamento n.º 4/95, 2.º Aditamento em 30/06/2021, 

na Freguesia de Outeiro Seco, em Chaves. ---------------------------- 

II – Localização ---------------------------------------------------- 

                                                           
preventivas, área de desenvolvimento urbano prioritário, área de 

construção prioritária, servidão administrativa, restrição de 

utilidade pública ou quaisquer outras normas legais e regulamentares 

aplicáveis; -------------------------------------------------------- 
3 Artigo 122.º - Notificação para a audiência ----------------------- 

1 — Para efeitos do disposto no artigo anterior, o órgão responsável 

pela direção do procedimento determina, em cada caso, se a audiência 

se processa por forma escrita ou oral e manda notificar os interessados 

para, em prazo não inferior a 10 dias, dizerem o que se lhes oferecer. 

2 — A notificação fornece o projeto de decisão e demais elementos 

necessários para que os interessados possam conhecer todos os aspetos 

relevantes para a decisão, em matéria de facto e de direito, indicando 

também as horas e o local onde o processo pode ser consultado. ------ 

3 — No caso de haver sítio na Internet da entidade em causa onde o 

processo possa ser consultado, a notificação referida no número 

anterior deve incluir a indicação do mesmo para efeitos de o processo 

poder também ser consultado pelos interessados pela via eletrónica. - 
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O lote n.º 10 do alvará de loteamento n.º 4/95, 2.º Aditamento em 

30/06/2021, localiza-se no lugar da Ribalta, na Freguesia de Outeiro 

Seco, em Chaves. ---------------------------------------------------- 

III – Saneamento e apreciação liminar ------------------------------- 

O projeto apresentado sob requerimento n.º 2188/21 refere-se a uma 

edificação, apresentando para o efeito o projeto de arquitetura 

nomeadamente: ------------------------------------------------------ 

- Peças escritas com Termos de responsabilidade, documentos de 

legitimidade, memória descritiva e justificativa da pretensão; ------ 

-Peças desenhadas com o levantamento topográfico, plantas de 

localização, plantas, alçados e cortes; ----------------------------- 

Respeitando o disposto na Portaria 113/2015, de 22 de Abril 

relativamente aos Elementos instrutórios III, constantes do n.º 15 do 

Anexo I. ------------------------------------------------------------ 

IV- Enquadramento Urbanístico --------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 753/21 

– a edificação objeto de intervenção situa-se de acordo com o Plano 

Diretor Municipal (PDM) em vigor, na Classe 1- Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis e na categoria 1.1- Cidade de Chaves. ------------------ 

4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

O processo n.º 753/21 enquadra-se no preceituado no n.º 4 do artigo 

20.º do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE) e o disposto na 

Portaria 113/2015, de 22 de Abril, e ainda no artigo102-A do RJUE, 

conjugado com o preceituado no nº 1 do artigo 73-C do RMUE. -------- 

4.3- Regulamentos Municipais ---------------------------------------- 

O processo n.º 753/21, enquadra-se no disposto no nº. 2 do artigo 5.º 

do Reg. Nº 732/95 de 22 de Outubro (RMUE). -------------------------- 

4.4- Normas Especiais – Loteamentos --------------------------------- 

A operação urbanística em causa- construção de moradia unifamiliar- 

ocupa o lote n.º 10 do alvará de loteamento n.º 4/1995. ------------- 

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 

Implantação 

Área bruta de 

Construção 

Nº. de 

Pisos 

Acima 

da cota 

de 

soleira 

 Nº. de 

Pisos 

Abaixo 

da cota 

de 

soleira 

N.º de 

Fogos 

10 653,00 Habitação 192,25(Habitação) 

+105.85 (Anexo) 

192,25(Habitação) 

+105.85 (Anexo) 

1 1 1 

V – Caracterização e Análise da Pretensão --------------------------- 

Através do requerimento n.º 2188/21 apresenta projeto de arquitetura 

para construção de moradia unifamiliar composta por 1 piso de r/c, com 

área de construção proposta de 195,25 m2 e legalização de um anexo 

destinado a Arrumos e garagem com 105,85 m2 de área bruta de 

construção. -------------------------------------------------------- 

O terreno objeto de intervenção encontra-se registado na conservatória 

de registo predial, registo n.º 1847/19950719, em nome do proponente, 

com matriz rustica e artigo 2103, com área total de terreno de 653,00 

m2. ---------------------------------------------------------------- 

VI – Responsabilidade ----------------------------------------------- 

Os termos de responsabilidade apresentados estão assinados por 

técnicos legalmente habilitados e instruídos ao abrigo da legislação 

em vigor, nos termos e disposto no n.º 8 do artigo 20.º do RJUE. ----  

VII – Considerações Fundamentadas da Proposta de Decisão ------------ 

Considerando que o projeto de arquitetura apresentado, respeita o 

disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro 
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(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, 

enquadrando-se ainda nos parâmetros urbanísticos referidos no 

Regulamento do PDM alterado e republicado em DR. -------------------- 

Considerando que o projeto de arquitetura apresentado cumpre as 

condicionantes previstas no alvará de loteamento. -------------------  

Considerando que a pretensão consubstancia duas situações distintas, 

uma a legalização de um anexo, e a outra de construção de uma 

habitação, propõe-se a seguinte análise. ----------------------------  

1- Relativamente à Legalização dos Anexos destinado a arrumos e 

garagem, cumpre informar: ------------------------------------------- 

Dada a pretensão, legalização da edificação existente- Anexos 

destinado a Arrumos e garagem -, o processo em causa não necessita de 

ir à Comissão de Vistorias, dado que o mesmo cumpre as condições do 

alvará de loteamento, bem como se insere no n.º12 do artigo 73-C do 

RMUE. --------------------------------------------------------------  

O pedido formulado encontra-se abrangido pelo disposto no artigo102-A 

do RJUE, bem como se enquadra no preceituado no n.º1 do artigo 73-C 

do RMUE. Foram entregues em mão os elementos necessários á apreciação 

da legalização dos anexos, termos de responsabilidades das 

especialidades. ---------------------------------------------------- 

Trata-se pois de uma edificação existente, com execução de obras, 

enquadrando-se assim, no n.º 2 do artigo 102-A do RJUE, bem como no 

n.º 4 do art.º 73-C do RMUE, com a emissão de licença especial de 

Legalização. ------------------------------------------------------- 

Os parâmetros urbanísticos de edificabilidade devem obedecer às 

disposições constantes no alvará de loteamento n.º 04/95. Ora o alvará 

de loteamento, no seu quadro sinóptico refere 1 pisos (r/c) e área 

bruta de construção de 298,10 m2, face à planta que serviu de base na 

emissão de alvará de loteamento. ----------------------------------- 
Alvará de loteamento 4/95- 2.º Aditamento Projecto proposto 

 Parametros da edificação    Projeto apresentado 

Area de implantação  192,25 m2 +105,85 m2 192,25 m2 +105,85 m2 

Area bruta de construção  298,10 m2  298,10 m2  

n.º pisos 1 (r/c) 1 (r/c) 

2- Relativamente à Construção da habitação unifamiliar, cumpre 

informar: ---------------------------------------------------------- 

Considerando que o projeto de arquitetura apresentado se adequa com 

as normas legais e regulamentares em vigor, nomeadamente a inserção 

urbana, bem como se enquadra nos parâmetros urbanísticos referidos no 

alvará de loteamento em causa, 2.º aditamento. ---------------------- 

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

Considerando que o projeto de arquitetura reúne os requisitos para ser 

deferido, nos termos no n.º 3 do artigo 20º do RJUE, com o 

condicionalismo da apresentação dos projetos de especialidade 

aplicáveis, no prazo de seis meses a contar da data da notificação da 

respetiva deliberação, nos termos do n.º 4 do mesmo articulado legal.  

VIII – Proposta de Decisão ------------------------------------------ 

Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está enquadrada 

ao abrigo do regime de legalização de operações urbanísticas, regulado 

no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 
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assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo; ---------------------------------------------------- 

1- Propor a emissão da competente decisão administrativa de aprovação 

de licença especial de legalização referente ao anexo destinado a 

arrumos com área de105,85m2. ---------------------------------------- 

2- Emissão da competente decisão administrativa deferimento do projeto 

de arquitetura, referente à construção de uma moradia unifamiliar 

composta por 1 pisos e de área bruta de construção de 192,25 m2. ---- 

3- Conceder o prazo de seis meses para o requerente, em conformidade 

com o disposto no ponto 4 do artigo 206 do RJUE apresentar os projetos 

de especialidades e outros estudos necessários à execução da moradia 

unifamiliar, 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, nomeadamente: ---------------------------------------- 

a) Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e 

contenção periférica; -----------------------------------------------  

b) Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica e projeto 

de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei; -----------  

c) Projeto de redes prediais de água e esgotos; -------------------- 

d) Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------  

e) Projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro privativo 

não pavimentado; -------------------------------------------------- 

f) Projeto de infraestruturas de telecomunicações; -----------------  

g) Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na 

Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro; --------------------------  

i) Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; --------------  

j) Projeto de condicionamento acústico; ----------------------------- 

k) Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos 

quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; --------------------------------------------------------  

l) Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho. ------------- 

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

Chaves, 29 de Setembro de 2021 -------------------------------------- 

A Técnica Superior(Conceição Martins, Engª.). -----------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.10.28: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ----------------------------------------  

DESPACHO DO SRº VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.10.29: -------------------------------------------------------- 

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

 

                                                           
1 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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3.10. EXPOSIÇÃO PARA A EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM O 

USO INDUSTRIAL “FABRICAÇÃO DE PRODUTOS À BASE DE CARNE” – LUGAR DA 

PIPA, SEARA VELHA – CHAVES – MÁRIO EZEQUIEL FONTES MADEIRA – PROCESSO 

Nº 470/05 – INFORMAÇÃO Nº 2021/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ENGENHEIRA MARIA JOÃO CHAVES, 

DATADA DE 2021.10.26. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Pretensão do requerente ---------------------------------------  

Vem o Sr. Mário Ezequiel Fontes Madeira através de requerimento n.º 

2426/21 referentes ao processo nº470/05 apresentar exposição onde 

solicitou a emissão de declaração em como o uso habitacional previsto 

para o imóvel licenciado através do alvará nº 85/06, com autorização 

de utilização nº129/07   e ulterior autorização de utilização nº155/21 

é compatível com o industrial, digo para a utilização como “Fabricação 

de produtos à base de carne CAE 10130. ------------------------------ 

2. Localização --------------------------------------------------- 

De acordo com elementos apensos ao requerimento a declaração de 

compatibilidade solicitada refere-se ao uso de um imóvel e anexos, ora  

destinados a habitação  situado no lugar da Pipa, Seara Velha. ------ 

3. Antecedentes --------------------------------------------------  

Encontra-se em arquivo nesta edilidade: ---------------------------- 

3.1. Licença de obras com alvará nº 85/06 que licenciou um imóvel 
destinado a habitação de dois pisos com a área de 350,62m2 (e com 

autorização de utilização nº129/07). ------------------------------- 

3.2. Pedido de declaração de compatibilidade solicitada a 13 de 

janeiro de 2020.A mesma não foi emitida por se considerar que se 

pretendia instalar em anexos não licenciados, tendo o requerente 

encetado o procedimento de legalização dos anexos. ------------------ 

3.3. Através do procedimento de legalização que culminou na 

autorização de utilização nº155/21 foram legalizados 2 anexos à 

habitação com 40,50m2 e 92,45m2. ----------------------------------- 

4. Enquadramento da pretensão ------------------------------------  

4.1. A pretensão do requerente tem enquadramento legal no SIR-Sistema 
de industria responsável publicado por  DL n.º73/2015 nomeadamente no 

seu artigo 18º  que demarca  o inicio da exploração de estabelecimentos 

industriais .O seu ponto 3  refere que quando se verifique a 

inexistência de impacto relevante no equilíbrio urbano e ambiental, 

pode a câmara municipal territorialmente competente declarar 

compatível com uso industrial o alvará de autorização de utilização 

de edifício ou sua fração autónoma destinado a habitação (alínea b): 

Ao uso de habitação, no caso de se tratar de estabelecimento abrangido 

pela parte 2-A do anexo i ao SIR. -----------------------------------  

4.2. Desta forma poderá a Câmara Municipal poderá declarar compatível 
com o uso industrial o alvará de utilização do edifício destinado a 

habitação quando o estabelecimento tiver enquadramento na parte 2-A  

do anexo I ao SIR.   É estabelecido na   parte 2-A do anexo 1 do SIR 

que:  --------------------------------------------------------------- 

Estabelecimentos industriais com potência elétrica contratada não 

superior a 15 kVA e potência térmica não superior a 4 × 105 kJ/h, onde 

são exercidas, a título individual ou em microempresa até cinco 

trabalhadores, as atividades expressamente identificadas no quadro 

seguinte, com indicação da subclasse na Classificação Portuguesa das 

Atividades Económicas (CAE — rev. 3). -------------------------------  

Os valores anuais de produção estabelecidos para a atividade exercida 

a título individual ou em microempresa constituem um limite máximo 
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cuja superação determina a exclusão da atividade em causa desta 

categoria. E encontram-se elencados em tabela. ---------------------- 

No caso vertente Subclasse CAE 10130 - Preparação e conservação de 

produtos à base de carne e preparação de enchidos, ensacados e 

similares e quando a atividade é exercida a título individual ou em 

microempresa o limite anual de produto acabado é de 2 000 kg. ------- 

4.3. Cabe referir que ,nos termos da alínea a) do nº1 do  artigo 73-
B Sistema de Industria Responsável(SIR) do regulamento municipal de 

urbanização e edificação (RMUE) pode a Câmara Municipal de Chaves e 

sempre que se verifique a inexistência de impacto relevante no 

equilíbrio urbano e ambiental, declarar compatível com o uso 

industrial o alvará de autorização de  utilização (caso vertente  

n.º155/21) destinada a habitação por  se tratar de estabelecimento 

industrial a que se refere a parte 2-B do anexo I do SIR. ----------- 

5. Instrução do pedido ------------------------------------------- 

O procedimento de legalização iniciado a 21 de maio de 2021, e que 

culminou na autorização de utilização nº155/21 encontra-se instruído 

com os elementos no n.º 2 artigo 73.º-B do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação (RMUE). --------------------------------- 

6. Análise do pedido --------------------------------------------- 

É pretensão da requerente a emissão de declaração de compatibilidade 

com o uso industrial, do alvará de autorização de utilização n.º155/21 

(destinava a habitação ). ------------------------------------------ 

6.1. Dado que a produção em causa ser de cariz agroalimentar foi  
solicitado parecer À Drª Cristiana Morais no sentido de informar se 

possível o imóvel licenciado  possui condições para o exercício da 

atividade em causa . ----------------------------------------------- 

6.1.1. Pelo parecer emitido pela Drª Cristiana Morais (que recaiu 

no requerimento nº93/20 e após vistoria ao local foi verificado que 

anexo à habitação existe um espaço com uma sala de produção(cozinha ) 

e uma continua de secagem. o espaço “reúne os requisitos necessários 

para se acolher o pedido de declaração de compatibilidade com o uso 

industrial do alvará de utilização ao uso de habitação para o exercício 

da atividade sob o CAE 10130 Fabricação de produtos à base de carne 

nos termos definidos no artigo nº18 SIR. ---------------------------- 

6.1.2.  A referida unidade (espaço anexo à habitação é dotada de 

todas as condições higiénicas e sanitárias inerentes à indústria em 

causa. As instalações sanitárias serão no interior da habitação. ---- 

6.1.3. A atividade será exercida a título individual, e o volume 

anual de produção não excederá o valor máximo previsto no SIR que no 

caso em apreciação seria de 2000kg/ano. ----------------------------- 

6.1.4. Dado que este tipo de estabelecimento se destina à venda ou 

fornecimento direto ao consumidor está isento de atribuição do NCV 

pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária. ------------------- 

6.2. Que a potência elétrica será mínima (inferior a 15KVA) atendendo 
ao processo artesanal e que a energia calorifica produzida é somente 

a resultante do processo de combustão da lenha. --------------------- 

6.3. Os efluentes resultantes a atividade a desenvolver tem caracter 
similar às águas residuais domésticas. ------------------------------ 

6.4. Os resíduos resultantes do processo de fabricação serão 

domésticos e/ou utilizados como subprodutos na alimentação de animais.  

6.5. Através do procedimento de legalização que culminou na  

autorização  de  utilização  nº155/21 foram legalizados 2 anexos  à 

habitação com 40,50m2 e 92,45m2. ------------------------------------ 

7. Conclusão     ------------------------------------------------- 

Pelo supra descrito em analise do pedido verifica-se que: ---------- 
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7.1. A  atividade  pretendida  “Fabricação  de  produtos  à  base  de  

carne  com  o  CAE  10130”,  nos termos da alínea b) do nº3 do artigo 

18º do SIR têm enquadramento na parte 2-A do anexo I do SIR,(onde  se  

encontram  definidas  as  atividades  industriais,  da  classificação  

Portuguesa  das Atividades Económicas (CAE –rev.3). ----------------- 

 7.2. Nos termos da alínea b) do nº3 do artigo 18º do SIR a atividade 

pretendida “Fabricação de produtos à base de carne com o CAE 10130” 

pode ser desenvolvida em prédio urbano desde que compatível com o uso 

habitacional. ------------------------------------------------------ 

7.3. Nos  termos  da  alínea  a)  do  nº1  do    artigo  73-B  do  

RMUE,  pode  a  Câmara Municipal  de Chaves,  e por se ter  verificado 

a  inexistência  de  impacto  relevante  no  equilíbrio  urbano  e  

ambiental, para a atividade pretendida  declarar compatível com o uso 

industrial o alvará de   autorização   de      utilização      n.º155/21   

destinada   a   habitação   por      se   tratar   de estabelecimento 

industrial a que se refere a parte 2-Ado anexo I do SIR. ------------ 

7.4. Nos termos do n.º 2 do artigo 73.º-B do RMUE, a requerente 

instruiu o pedido com elementos justificativos de que a instalação do 

estabelecimento industrial-Fabricação de produtos à base de carne com 

o CAE 10130-, salvaguarda o equilíbrio urbano e ambiental. ---------- 

7.5. A   produção   será   desenvolvida   em   anexo   à   habitação   

constante   no   procedimento   de legalização. -------------------- 

7.6. O conjunto edificado (imóvel destinado a habitação e anexos) 

possui autorização destinado a habitação. -------------------------- 

8.Proposta de decisão ---------------------------------------------- 

Pela conclusão acima enunciada e tendo em consideração o n.º1 artigo 

73º-B do RMUE, julgo que poderá  a      Câmara  Municipal  de  Chaves,  

emitir  parecer  favorável  ao  solicitado,  digo  pedido  de emissão 

de declaração de compatibilidade  com o uso industrial “Fabricação de 

produtos à base de carne com o CAE 10130” o alvará de autorização de  

utilização nº155/21. ------------------------------------------------ 

Caso  a  Câmara  Municipal  delibere  emitir  parecer  favorável  ao  

solicitado  deverá  de  imediato    , proceder-se ao averbamento no 

título de utilização já emitido (Alvará de Autorização de Utilização 

n.º155/21, da atividade pretendida, designadamente, “Fabricação de 

produtos à base de carne com o CAE 10130, a que se refere a parte 2-A 

do anexo I do SIR. -------------------------------------------------- 

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

Chaves, 26 de outubro de 2021 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Maria João Chaves. ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.03: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ----------------------------------------  

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

2021.11.03: -------------------------------------------------------- 

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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3.11. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE MURO – LUGAR DE 

DORNA, LOIVOS – UNIÃO DE FREGUESIAS DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES – 

DAVID JOSÉ FERREIRA – PROCESSO Nº 603/21 – INFORMAÇÃO Nº 1948/SCOU/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª 

ENGENHEIRA MARIA JOÃO CHAVES, DATADA DE 2021.10.13. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

1.1. Requerimento -------------------------------------------------- 
Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o n.º 

1776/21 referente ao processo n.º 603/21, o Sr. David José Ferreira   

solicita  nos termos do disposto no artigo 9º e 102º-A do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação( doravante designado por RJUE) 

e  artigo 73.ºC do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação 

(de seguida designado por RMUE), a  legalização  da obra referente à 

alteração/ampliação   de  um muro de vedação no lugar da Dorna, Loivos. 

2. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------ 

2.1. - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ----------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º- A do RJUE. -------------------------------------------- 

2.2. - Nos Regulamentos Municipais --------------------------------- 
O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.ºC -Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas do Regulamento n.º732/2015  

o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação. ------------------------------------------------------  

Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à 

escala 1/10.000, apresentadas pelo interessado e de acordo com as 

plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, constata-se, o 

prédio a que se reporta o pedido em analise insere-se em espaço de 

classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros 

Aglomerados. -------------------------------------------------------  

2.3. - Enquadramento no regulamento municipal de edificação e 

urbanização. ------------------------------------------------------- 

O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.ºC-Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas do Regulamento n.º732/2015 

de seguida designado por RMUE. --------------------------------------  

Dado tratar-se de um muro de vedação o alinhamento do muro tem 

enquadramento no ponto 3 do artigo 21 do RMUE. ---------------------- 

3. ANÁLISE ------------------------------------------------------- 

3.1. Análise da Instrução do pedido -------------------------------- 
O processo encontra-se instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e n.º 16  do ponto III, da Portaria 113/2015, 

de 22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A do RJUE, por 

se tratar de uma legalização. -------------------------------------- 

3.2. Características gerais da pretensão/ --------------------------  
Por leitura de todo o processo apresentado verifica-se que o requerente 

pretende legalizar a elevação de um muro de vedação confrontante com 

caminho publico numa extensão de 28 metros. Sobre o muro existente foi 

colocada uma fiada de pedra com 38 cm e colocados prumos em ferro de 

suporte e rede respetiva com 1 metro de altura.  -------------------- 

3.3.  Análise processual ------------------------------------------- 
 O processo ora apresentado encontra-se em conformidade com a 

legislação nomeadamente o definido no artigo 21 do RMUE, bem como o 

definido no regulamento de caminhos e estradas principais, por se 

manter a implantação do muro preexistente. -------------------------- 

3.4. Análise face às vistorias prévias previstas nos termos do artigo 
73º-C do RMUE ------------------------------------------------------- 
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O procedimento de legalização foi procedido de vistoria prévia em 

conformidade com o disposto no nº6 do artigo 73º-C do RMUE. que tem 

como objetivo apurar o estado geral de conservação da edificação, bem 

como a sua inserção urbana, de acordo com a avaliação material que, 

sobre a matéria, possa ser, objetivamente, realizada, no âmbito de tal 

diligência, validando todos os elementos probatórios que acompanham 

instrutóriamente o procedimento de legalização. --------------------- 

Na conclusão praticada no auto de vistoria nº30/2021 a comissão 

considerou que não havia necessidade de efetuar obras de correção e/ou 

adaptação nas edificações objeto de vistoria. ---------------------- 

4. CONCLUSÃO ----------------------------------------------------- 

Face ao anteriormente citado verifica-se que: ---------------------- 

4.1. A pretensão do requerente encontra-se devidamente instruída --- 
4.2.  O projeto apresentado cumpre as condições definidas no Plano 
diretor municipal, RMUE, RGEU, e demais legislação urbanística em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

4.3. Por auto de vistoria nº30/2021 a comissão considerou que não 
havia necessidade de efetuar obras de correção e/ou adaptação nas 

edificações objeto de vistoria. ------------------------------------- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo a todo o supracitado no ponto 3 da presente informação e 

conclusão descrita no ponto 4, sou a propor o deferimento do pedido 

de legalização da operação urbanística correspondente a ampliação em 

altura de muro preexistente. ---------------------------------------- 

1.1. Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ----------------------------------- 

1.2. Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 
legalização das obras de alteração /ampliação de muro, poderá de 

imediato proceder-se a emissão do respetivo título de legalização 

desde que o requerente proceda ao pagamento das taxas abaixo 

descriminadas. Refira-se ainda que a emissão do título terá menção 

expressa que a ampliação do muro preexistente   foi sujeita ao 

procedimento de legalização. Nos termos do artigo nº117º do RJUE e em 

conformidade com o Regulamento de liquidação e cobrança de taxas 

municipais devidas pela realização de operações urbanísticas para o 

concelho de Chaves foi calculado o seu valor em 152.05 € de acordo com 

mapa de medição em anexo: ------------------------------------------- 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação    
n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral)   
66.95 € 

n.º 10 

Muros de vedação, ou outro tipo de vedações, por metro 

linear, inseridos ou não em processos referentes a 

edifícios acresce ao valor referido em 1 

28 1,05 € 29.40 € 

 TOTAL    
96..35 € 

 - Cálculo das taxas de vistorias TV    

  Vistorias -artigo 75º Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       



                                                                F. 215 

                                                                  _____________________ 

 

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 75º Vistoria para efeito de autorização       

n.º 1 
Taxa geral para a realização de vistoria 1 55.70 € 55.70€ 

  TOTAL      55.70 € 

 
taxas administrativas - TA   96.35 € 

taxas de vistorias TV   55.70 € 

Valor total    152.05 € 

A consideração superior, ------------------------------------------- 

Chaves,13 de outubro de 2021 ---------------------------------------- 

A Técnica superior, Engenheira Maria João Chaves. ------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.03: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ----------------------------------------  

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

2021.11.03: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.12. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR – LOTEAMENTO DE S. BERNARDINO III – SANTA MARIA MAIOR – 

CHAVES – CARLOS VELOSO GONÇALVES – PROCESSO Nº 67/96 – INFORMAÇÃO Nº 

2014/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA SRª. ENGENHEIRA CONCEIÇÃO REI, DATADA DE 2021.10.22.  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1-Através do requerimento registado nesta unidade orgânica,  com o 

nº 1170/21, referente ao processo nº 67/96, o Srº Carlos Veloso 

Gonçalves, solicitou  a legalização de obras levadas a efeito  pelo 

mesmo, no lote nº 19, do loteamento titulado pelo alvará nº 4/91, em  

desconformidade com a licença de obras nº 550/96, a qual incidiu sobre 

o prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves 

com o nº 2184 e omisso na matriz  predial urbana da freguesia de Santa 

Maria Maior. -------------------------------------------------------- 

1.2-No seguimento da realização da vistoria técnica, a que se refere 

o nº 6 do artigo 73º-C do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação, da qual resultou ao AUTO DE VISTORIA Nº 27/2021, sob o 

requerimento registado com o nº 2245/21, foram apresentadas as peças 

desenhadas, a seguir mencionadas,  acompanhadas com o termo de 

responsabilidade  e da declaração a que se refere o Anexo III, do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------- 

-Plantas de Alterações; --------------------------------------------- 

-Plantas de Apresentação; ------------------------------------------- 

-Plantas Cotadas; --------------------------------------------------- 

-Cortes; ----------------------------------------------------------- 

-Alçados; ---------------------------------------------------------- 

-Plantas de acessibilidades. ---------------------------------------- 
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2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

O processo registado com o nº 67/96 possui os seguintes antecedentes: 

2.1-Alvará de obras de construção nº 550/96, para construção de um 

prédio de habitação composto de Rés-do-Chão e Andar, com a área de 

228,00 m2; ---------------------------------------------------------- 

2.2-Loteamento titulado pelo alvará nº 4/91, promovido pela firma E. 

Reis Imobiliária, Lda. ---------------------------------------------- 

3-INSTRUÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

O processo está instruído com os seguintes elementos: --------------- 

-Ficha com os elementos estatísticos. -------------------------------

Certidão da Conservatória do Registo predial do prédio urbano, ---- 

omisso na matriz predial da freguesia de Santa Maria Maior e descrito 

na CRPC com o nº 2184. ----------------------------------------------

-Fotocópia do Alvará de Obras nº 550/96. ----------------------------

-Fotografias do imóvel; ---------------------------------------------

-Termos de Responsabilidade subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, de acessibilidades,  de arranjos exteriores,  projeto 

acústico e coordenador dos projetos,  Eng.º  Civil António Afonso 

Durão Branco, quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares 

em vigor, acompanhados do elemento a que se refere o nº 3 do artigo 

10º do RJUE e do seguro de responsabilidade civil; ------------------

Declaração de responsabilidade a que se refere o Anexo III  do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. ---------------

-Declaração subscrita pelo técnico superior suprareferido, para efeito 

do disposto no nº 12 do artigo 13º do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação, declarando que o levantamento topográfico 

relativo à presente operação urbanística, se encontra de acordo com 

os elementos cadastrais presentes no local. -------------------------

-Memória Descritiva e Justificativa; --------------------------------

-Ficha de Medição (Anexo IV ao Regulamento nº 732/2015). ------------

-Extrato da Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal à escala 

1/10 000. -----------------------------------------------------------

-Extrato da Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal à 

escala 1/10 000. ---------------------------------------------------- 

-Ficha de Segurança Contra Incêndios. ------------------------------ 

-Fotografia aérea, à escala 1/5 000; --------------------------------

Planta de Localização à escala, 1/25 000 com a localização do terreno, 

objeto de intervenção; ----------------------------------------------

-Planta1 de Síntese, à escala 1/500 (Des nº 3). ---------------------

-Levantamento   Topográfico à escala 1/200. -------------------------

-Planta de Arranjos Exteriores, à escala 1/200 ----------------------

-Planta de Implantação, à escala 1/100. -----------------------------

-Plantas de Alterações – Cave e Rés-do-Chão, à escala 1/100. --------

-Plantas Licenciadas, à escala 1/100. ------------------------------- 

-Plantas de Apresentação – Cave e Rés-do-Chão, à escala 1/100. ------ 

-Plantas de Apresentação (Andar e Cobertura). ----------------------- 

-Plantas Cotadas (Cave e Rés-do-Chão), à escala 1/100 --------------- 

-Plantas Cotadas, (Andar e Cobertura), á escala 1/100. -------------- 

-Cortes, à escala 1/100. -------------------------------------------- 

-Alçados (Principal, Lateral Direito, Posterior e Lateral Direito), à 

escala 1/100. ------------------------------------------------------- 

- Plantas de Acessibilidades, à escala 1/100. ----------------------- 

-Projeto de estabilidade da construção da Cave (Memória Descritiva e 

Justificativa, Planta de Fundações e Planta Estrutural do chão do Rés-

do-Chão e Pormenores de Betão Armado). ------------------------------ 

-CD. --------------------------------------------------------------- 

-Elementos apresentados sob o requerimento nº 2245/21 --------------- 
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4-ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ---------------------------------------- 

4.1-No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) -------- 

O pedido apresentado tem enquadramento legal no disposto no artigo 

102º-A, do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9/9, adiante designado RJUE. ------ 

4.2-Nas Disposições do Plano Diretor Municipal --------------------- 

O prédio urbano, omisso na matriz predial da freguesia de Santa Maria 

Maior e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o 

nº 2184, tem a área de 370,50 m2. ----------------------------------- 

De acordo com as plantas de Ordenamento do Plano Diretor Municipal o 

prédio urbano está inserido no espaço da classe 1 (Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis), na Categoria 1.1 (Cidade de Chaves). ---------------- 

O prédio urbano supra referido corresponde ao lote nº 19, do loteamento 

titulado pelo alvará nº 4/91, promovido pela firma E. Reis Imobiliária, 

S.A. --------------------------------------------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

Da análise do projeto de arquitetura apresentado constata-se que: --- 

5.1-O projeto de arquitetura apresentado propõe a legalização de obras 

de alteração e ampliação às licenciadas e tituladas pelo alvará de 

construção nº 550/96, promovido pelo Srº Carlos Veloso Gonçalves e  

construídas sem controlo prévio por parte da Administração, pelo  

requerente; -------------------------------------------------------- 

5.2- A habitação unifamiliar construída sob o alvará de obras nº 

550/96, desenvolve-se em três pisos e possui a área de implantação de 

143,26 m2 e a área bruta de construção 358,33 m2 (Cave = 130,33 m2, 

R/C = 143,26 m2 e Andar = 84,74 m2). -------------------------------- 

5.3-No presente pedido de legalização registado com o nº 1170/21, é 

proposta a legalização da Cave da Habitação Unifamiliar, com a área 

de 130,33 m2. ------------------------------------------------------- 

5.4-No âmbito da Gestão Urbanística, realizada por esta unidade 

orgânica, foram apreciados os pedidos de licenciamento/autorização, 

para as construções e anexos erigidos(os), nos lotes nº 10, 23, 27, 

34, 35 e 37, com os seguintes parâmetros urbanísticos: -------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 
 

Nº 

Processo 

 

Lote/Área 

 

A1ocupação 

(m2) 

 

 

AImpl 

(m2) 

 

Abconst 

(m2) 

 

Nº 

Pisos 

 

Piso- 

Abconst 

 

Ic1 

(m2/m2

) 

 

256/06 

 

10/441,00 

 

106.25 

 

 

126.25 

 

376,89 

 

3 

 

Cave – 

126,25 

R/C – 126,25 

Andar – 

105,90 

Anexos 18,49 

 

0,85 

 

4/19 

 

23/367,50 

 

106.25 

 

 

132,35 

242,25 2  

Cave – 0 

R/C – 132,35 

Andar – 

109,90 

 

 

0,66 

 

531/16 

 

27/483,00  

 

 

106.25 

 

 

141,00 

 

414,70 

 

3 

 

Cave – 

125,70 

R/C – 141,00 

Andar – 

148,00 

 

 

0,86 

 

261/18 

 

34/367,50 

 

 

106.25 

 

108,80 

 

266,50 

2 Cave – 0 

R/C – 108,80 

Andar – 

124,10 

Anexo – 

33,65 
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190/06 

 

35/393,50 

 

 

106.25 

 

117,30

+15,00  

 

325,30 

 

3 

Cave –100,00 

R/C – 117,30 

Andar – 

93,00 

Anexo – 

15,00 

 

 

0,72 

 

666/06 

 

37/350,00 

 

 

106.25 

 

140,70 

 

401,65 

 

3 

Cave –120,25 

R/C – 140,70 

Andar– 

140,70 

 

 

 

1,14 

 

67/96 

 

 

19/370,50 

 

106,25 

 

143,26 

 

358,33 

 

3 

Cave –130,33 

R/C – 143,26 

Andar– 84,74 

 

 

0,97 

 

5.5-Pela leitura do quadro, constata-se que os parâmetros 

urbanísticos, referentes à legalização da habitação unifamiliar, 

construída inicialmente sob a licença de obras nº 550/96, no lote nº 

19, do loteamento titulado pelo alvará nº 4/91, estão dentro daqueles 

que serviram  para a aprovação dos projetos de arquitetura das 

edificações situadas nos lotes nº 10, 23, 27, 34, 35 e 37, que 

derivaram do loteamento titulado pelo alvará nº 4/91. --------------- 

5.6-De acordo com o disposto no nº 6 do artigo 73º -C do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação, foi realizada uma vistoria 

ao imóvel em 12-08-2021, da qual resultou o Auto de Vistoria Nº 

27/2021, o qual se reproduz na presente informação técnica para todos 

os efeitos legais. -------------------------------------------------- 

5.7-Da vistoria realizada concluiu-se da necessidade de colocação de 

uma tapa vistas, com a altura de 1,50 m (condição de legalização), não 

havendo necessidade de realização de obras de correção e/ou adaptação 

na Habitação Unifamiliar, tendo sido elaborado relatório técnico, 

acompanhado do respetivo termo de responsabilidade da estabilidade 

referente à execução da cave. --------------------------------------- 

5-8-A legalização das obras de alteração e ampliação na Habitação 

Unifamiliar iniciada a sua construção sob a licença titulada pelo 

alvará de obras nº 550/96, será titulada por alvará de licença especial 

de legalização. ----------------------------------------------------- 

6-RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------- 

6.1-O pedido encontra-se instruído com os termos de responsabilidade  

subscritos pela autor do projeto de arquitetura,  de acessibilidades, 

de coordenador  de arranjos exteriores,  Srº Engº António José Afonso 

Durão Branco, quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares 

em vigor, acompanhados do elemento a que se refere o nº 3 do artigo 

10º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. ------------- 

6.2-Os projetos de especialidades da autoria do mesmo técnico superior 

encontram-se acompanhados do elemento a que se refere o nº 3 do artigo 

10º do RJUE, bem como dos respetivos termos de responsabilidade. ---- 

7-TAXAS URBANÍSTICAS APLICÀVEIS À PRETENSÃO ------------------------- 

As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento 

Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas pela realização 

desta operação urbanística, corresponde ao valor de € 592,07 

(quinhentos e noventa e dois euros e sete cêntimos), conforme 

descriminado no Quadro II, que se anexa à presente informação técnica. 

8-CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO -------------- 

8.1-Considerando que,  o projeto de arquitetura   apresentado sob o 

requerimento nº  1170/21 com as alterações apresentadas sob o 

requerimento nº 2245/21,  se encontra elaborado de acordo com  as 

normas mencionadas no artigo 15º do Regulamento Municipal da 
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Urbanização e da Edificação,  retratando a materialização das obras 

de alteração e  ampliação na Habitação Unifamiliar, cuja construção 

foi iniciada sob a licença titulada  sob o alvará de obras nº 550/96; 

8.2-Considerando que o índice de construção é de 0,97 m2/m2, sendo 

inferior ao estabelecido para o licenciamento de algumas habitações 

no loteamento titulado pelo alvará nº 4/91, nomeadamente a construída 

no lote nº 37; ------------------------------------------------------ 

8.3-Considerando que, o pedido se encontra instruído com os elementos 

mencionados no nº 15 e nº 16, do Anexo I da Portaria nº 113/2015, de 

22/4; -------------------------------------------------------------- 

8.4-Considerando que, a Cave a legalizar, encontra-se construída a uma 

distância superior a 4,5 m do eixo do caminho municipal, respeitando  

o disposto no artigo 58º da Lei nº 2110, de 19-08-1961. ------------- 

9-PROPOSTA DE DECISÃO ----------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação   

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

9.1-Agendamento desta assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se  ao Executivo que  seja praticada decisão consubstanciada 

no  deferimento do pedido de legalização, das  obras de  alteração e 

ampliação na Habitação Unifamiliar,  cujos projectos de arquitectura 

e especialidades  foram  apresentado sob o requerimento nº 1170/21 e 

nº 2245/21, nos  termos do disposto no artigo  102º   do Decreto-Lei 

nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

136/2014, de 9/9. e no artigo 73º - C do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação. ---------------------------------------- 

9.2-Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Camara Municipal 

delibere reconhecer que se encontram reunidos os requisitos legais que 

permitem a emissão de alvará de autorização de utilização do imóvel, 

nos termos do disposto no nº 11 do artigo 73º-C do RMUE. ------------ 

9.3-Caso a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de legalização 

das obras de alteração às tituladas pelo Alvará de Licença Nº 550/96, 

o interessado deverá requerer a emissão do respetivo título, nos termos 

do disposto no nº 14 do artigo 73º-C no prazo de 30 dias, com os 

elementos previstos no nº 5 do mesmo dispositivo legal. ------------ 

9.4-Para efeito do disposto no Decreto-Lei nº 287/20031, de 12/11, o 

requerente deve no prazo de 60 dias à emissão do Alvará de Autorização 

de Utilização fazer prova junto deste processo administrativo 

registado com o nº 67/96, de que procedeu à comunicação daquele título 

na Repartição dos Serviços de Finanças de Chaves. ------------------- 

ANEXO --------------------------------------------------------------

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 --------------

Áreas (m2) ---------------------------------------------------------- 
PISO  Habitação Comércio/Serviços Anexo  TOTAL 

 

Cave 130,33   130,33 

TOTAL 130,33   130,33 

-Cálculo da taxa devida pela emissão do alvará de licença especial de 

legalização -------------------------------------------------------- 

QUADRO II  

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo I  EDIFICAÇÂO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção I APRECIAÇÃO DE OPERAÇÔES DE CONSTRUÇÂO E AMPLIAÇÃO    

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)     

Artigo 66º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação   
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nº 1 

Emissão de alvará de licença ou admissão de 

comunicação prévia (taxa geral)  66,80 € 

 

66,80 € 

Nº 14 

Alteração das fachadas dos edifícios licenciados 

com a abertura, ampliação ou fechamento de vãos de 

portas ou janelas por m2 7,33 5,40 € 

 

39,58 € 

nº 18 

No caso de aditamento gerar aumento da área bruta 

de construção, acresce por cada m2 adicional  130,33 3,30 € 

 

430,09  € 

Artigo 76º  Outras Vistorias     

nº 6 

Pela realização de outras vistorias não 

especialmente previstas   
55,60 € 

  TOTAL      592,07 € 

TOTAL A LIQUIDAR …………………………………………………………………………………………………….∑=  592,07  €  

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

Chaves, 22 de Outubro de 2021 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Conceição Rei. ----------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.03: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ----------------------------------------  

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

2021.11.03: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.13. PROJETO DE ESPECIALIDADES – CADUCIDADE – CAMPO DE CIMA – CAMINHO 

DOS PINEIROS Nº 4 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES – 

MANUEL MOURA LEITE – PROCESSO Nº 714/19 – INFORMAÇÃO Nº 422/SAA/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª. 

ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.10.12. ----- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Em reunião de Câmara, realizada em 09/07/2021, sob a Informação nº 

287/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de reconstrução de um prédio 

de habitação unifamiliar, com a fundamentação expressa nos termos do 

disposto no n.º 2, do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na 

sua redação atual. --------------------------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 28/07/2021, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ---------------------------------------- 
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II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. -----------------------------------------  

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

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

Chaves, 12 de outubro de 2021 ---------------------------------------

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO SRº VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.14. PROJECTO DE ESPECIALIDADES – CADUCIDADE – RUA CENTRAL, VILA MEÃ 

– VILARELHO DA RAIA – CARLOS ALBERTO FERREIRA SALGADO – PROCESSO Nº 

635/19 – INFORMAÇÃO Nº 433/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA 

CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.10.14. ------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Em reunião de Câmara, realizada em 04/03/2021, sob a Informação nº 

83/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento das  obras  de uma edificação  

composta  por  2  pisos, r/c e andar, com a fundamentação expressa nos 

termos do disposto no n.º 2, do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 
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- Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de 

dezembro, na sua redação atual. -------------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 24/03/2021, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. -----------------------------------------  

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

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

Chaves, 14 de outubro de 2021 ---------------------------------------     

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO SRº VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.15. ALTERAÇÃO DE PROJECTO – CADUCIDADE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 

– BAIRRO DA TULHA, RUA PRINCIPAL Nº 56 – BUSTELO – JOAQUIM FERNANDES 
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SERRALHEIRO – PROCESSO Nº 120/18 – INFORMAÇÃO Nº 471/SAA/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.10.22. -- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

1845/20 e 1955/20, o requerente, na qualidade de proprietário, 

solicitou, a aprovação do projeto de alterações de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada, em obras de ampliação de 

um edifício destinado a “habitação unifamiliar”, sito, no bairro da 

Tulha, rua Principal, n.º 56 - Bustelo, freguesias de Bustelo. ------   

O projeto de arquitetura foi aprovado conforme despacho exarado a 

24/09/2020. --------------------------------------------------------  

Decorrido o prazo concedido através do despacho praticado no dia 

24/09/2020, o interessado não veio, até à presente data, apresentar 

os projetos de 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 ou naquele que resultar da prorrogação 

concedida, referentes às obras de reconstrução de habitação 

unifamiliar. -------------------------------------------------------   

O interessado foi notificado do despacho de deferimento do pedido que 

aprovou o projeto de arquitetura, através de correio eletrónico, em 

28/09/2020. --------------------------------------------------------   

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

Nos termos do n.º 4, do artigo 20º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de 

dezembro e demais alterações, o interessado deve apresentar os 

projetos de 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 ou naquele que resultar da prorrogação 

concedida, nos termos do n.º 5, do mesmo artigo, implica a suspensão 

do processo de licenciamento pelo período máximo de 6 meses, findo o 

qual é declarada a sua caducidade, após audiência prévia dos 

interessados, à luz do disposto no nº 6 do referido artigo 20º, do 

D.L. n.º 555/99. ---------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, da mesma disposição 

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

  III – Da Proposta em sentido estrito -------------------------------    

Face ao exposto, propõe-se o agendamento deste assunto para uma próxima 

reunião de Câmara, com vista a ser declarada a caducidade do respetivo 

processo, apresentado junto deste Município, de acordo com o disposto 

no n.º 6, do artigo 20.º do RJUE, na sua redação atual, por no prazo 

de seis meses a contar da notificação do ato que aprovou o projeto de 

arquitetura, não ter apresentado os projetos de especialidades e 

outros estudos necessários à execução da obra, determinando a imediata 

cessação da operação urbanística. -----------------------------------  

Notificar o requerente, ao abrigo e para os efeitos do disposto nos 

artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 

conjugado com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, do RJUE, da intenção 

de se declarar a caducidade de licenciamento do presente processo, com 

base nos fundamentos da respetiva informação, concedendo-lhe um prazo 

de 10 dias úteis, para, querendo, por escrito, se pronunciar sobre o 

presente sentido de decisão. ---------------------------------------  

À consideração superior. -------------------------------------------    
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Chaves, 22 de outubro de 2021. -------------------------------------   

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO SRº VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.16. CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI – 

INDEFERIMENTO- RUA DE SANTO ANTÓNIO Nº 72 A 76 – SANTA MARIA MAIOR – 

FLAVINVESTE – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO – PROCESSO Nº 25/16 – 

INFORMAÇÃO Nº 458/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, SRª PAULA CRISTINA DIAS, 

DATADA DE 2021.10.21. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – Enquadramento ---------------------------------------------------   

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

532/21, a requerente, solicitou a renovação da certidão de isenção do 

IMI, por um período adicional de cinco ano, do    prédio urbano sito 

na Rua Santo António nº 68 a 72, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 6869, da freguesia de Santa Maria Maior. -------------------   

2 – Fundamentação ---------------------------------------------------   

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, na informação n.º 

245/UVCH/21, datada de 27/07/2021, tal pedido e informação foram 

submetidos em 02/09/2021, à Câmara Municipal, no sentido de esta adotar 

uma deliberação consubstanciada no indeferimento do pedido de certidão 

de isenção do IMI. --------------------------------------------------   

A interessada foi notificada, por escrito, através do ofício n.º 178/ 

UVCH/2021, em 20/09/2021, para vir a processo dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido provável da decisão constante na informação 

técnica acima identificada. Para o efeito, foi-lhe garantida a 

audiência dos interessados, ao abrigo dos artigos 121.º e 122.º, do 

Código do Procedimento Administrativo - Decreto-Lei n.º 4/2015. -----    

Decorrido o prazo concedido, nada foi acrescentado ao processo que 

pudesse alterar tal proposta de decisão. ---------------------------   

3 – Da Proposta em sentido estrito ---------------------------------   

Considerando que o prazo concedido já foi ultrapassado, e uma vez que 

a interessada não veio a processo, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o sentido provável da decisão constante na informação técnica acima 

identificada, nem foram apresentados quaisquer elementos, sou a propor 

que este assunto seja agendado para uma próxima Reunião de Câmara, 

para que o Executivo Municipal adote deliberação, tornando definitivo 

o indeferimento do pedido solicitado, de acordo com o disposto nos 

artigos 126.º e 127.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. --   

Notificar a firma Flavinveste –Sociedade de Investimento, Lda., da 

decisão praticada pela Câmara Municipal. ----------------------------  
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À consideração superior.  -------------------------------------------   

Chaves, 21 de outubro de 2021 ---------------------------------------   

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO SRº VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.17. PEDIDO DE MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA – INDEFERIMENTO – CADUCIDADE 

DE PROCESSO – RUA DA CARVALHA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CRUZ, 

TRINDADE E SANJURGE – NOS COMUNICAÇÕES S.A. – PROCESSO Nº 260/16 – 

INFORMAÇÃO Nº 472/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, 

DATADA DE 2021.10.25. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1 – Enquadramento ---------------------------------------------------    

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

656/16, a requerente solicitou o licenciamento para a passagem de 

cabos aéreos em apoios existentes, concessionados à EDP.  ---------- 

2 – Fundamentação --------------------------------------------------   

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, na informação n.º 

506/SCOU/2016, datada de 09/05/2016, tal pedido foi submetido em 

27/05/2016, à Câmara Municipal, no sentido de esta adotar uma 

deliberação consubstanciada no indeferimento do pedido de 

licenciamento. -----------------------------------------------------  

A interessada foi notificada, por escrito, em 05/07/2016, para vir a 

processo dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável da 

decisão constante na informação técnica acima identificada. Para o 

efeito, foi-lhe garantida a audiência dos interessados, ao abrigo dos 

artigos 121.º e 122.º, do Código do Procedimento Administrativo - 

Decreto-Lei n.º 4/2015. -------------------------------------------- 

Decorrido o prazo concedido, nada foi acrescentado ao processo que 

pudesse alterar tal proposta de decisão. --------------------------- 

3 – Da Proposta em sentido estrito ---------------------------------

Considerando que o prazo concedido já foi ultrapassado, e uma vez que 

a interessada não veio a processo, dizer o que se lhe oferecer sobre 

o sentido provável da decisão constante na informação técnica acima 

identificada, nem foram apresentados quaisquer elementos, sou a propor 

que este assunto seja agendado para uma próxima Reunião de Câmara, 

para que o Executivo Municipal adote deliberação, tornando definitivo 

o indeferimento do pedido solicitado, de acordo com o disposto nos 

artigos 126.º e 127.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. - 

Notificar a firma a Nos Comunicações, S.A., da decisão praticada pela 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------- 
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À consideração superior. -------------------------------------------

Chaves, 25 de outubro de 2021   ------------------------------------   

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. ------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.01: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ------------------------------------------------ 

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

2021.11.02: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.18. CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS – CADUCIDADE 

DEFINITIVA – LAMA CERDEIRA, TRAVANCAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

TRAVANCAS E RORIZ – FILIPE MALDONADO PINTO – PROCESSO Nº 175/17 – 

INFORMAÇÃO Nº 328/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA SRª ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, 

DATADA DE 2021.09.16. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Em reunião de Câmara, realizada em 29/04/2021, sob a Informação nº 

159/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento das obras  de  construção  de  

um imóvel destinado  à  atividade  de  agropecuária - suinicultura,  

com a fundamentação expressa nos termos do disposto da alínea a), do 

n.º 3, do artigo 71.º, do Decreto - Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua 

redação atual. -----------------------------------------------------   

Tal decisão foi dada a conhecer, em 21/05/2021, através de competente 

notificação, ao interessado para, querendo e num prazo de 10 dias e 

por escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a d) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se as obras não forem iniciadas no prazo de 12 meses a contar 

da data de emissão do alvará ou do pagamento das taxas no caso de 

comunicação prévia, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 71.º 

do RJUE. -----------------------------------------------------------   

No caso individual e concreto ora em apreciação, a validade da licença 

de construção já tive o seu termo, conforme decorre, inequivocamente, 



                                                                F. 227 

                                                                  _____________________ 

 
da informação produzida pelo Setor de Fiscalização Municipal, 

constante no processo. ---------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da licença, com fundamento na alínea a), do n.º 3, do art.º 71.º, do 

RJUE, tem de ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia 

dos interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, da mesma 

disposição legal. ---------------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos da alínea a) do n.º 3 do 

artigo 71.º do RJUE, na sua redação atual. --------------------------  

Notificar o interessado do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. --------------------  

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

Chaves, 16 de setembro de 2021 -------------------------------------  

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. --------------------------   

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ----------------------------------------------- 

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

2021.11.06: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.19. SOLICITA LICENÇA DE UTILIZAÇÃO MISTA PARA ABERTURA DE ESCRITÓRIO 

DE CONTABILIDADE – CADUCIDADE DEFINITIVA DO PROCESSO – RAIO X – 

SAMAIÕES – GISELA GONÇALVES RAMOS – PROCESSO Nº 235/09 – INFORMAÇÃO 

Nº 336/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 

2021.09.13. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1– Enquadramento ---------------------------------------------------   

Através do requerimento com o registo de entrada nestes serviços n.º 

683/21, a requerente, solicitou que fosse reconhecido pela Câmara 

Municipal de Chaves o desenvolvimento de usos  mistos,  numa  relação 

com  o  uso  dominante,  fixado  no  Alvará  de  Autorização  de  

Utilização  n.º 161/11, emitido em nome de Luís Fernando Vassal dos 

Santos Calvão, para  habitação unifamiliar, com o uso 

acessório/complementar para serviços, relacionado com “escritório de 

contabilidade”, na mesma edificação. --------------------------------   

2 – Fundamentação ---------------------------------------------------   

Após análise técnica e feito o enquadramento legal, a informação n.º 

565/SCOU/2021, datada de 29/03/2021, foi submetida em 15/04/2021, à 
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Câmara Municipal, no sentido de esta adotar uma deliberação 

consubstanciada numa decisão desfavorável do pedido em análise. -----   

A interessada foi notificada, por escrito, através do ofício n.º 

156/DGOT/2021, em 04/05/2021, para vir a processo dizer o que se lhe 

oferecer sobre o sentido provável da decisão constante na informação 

técnica acima identificada. Para o efeito, foi-lhe garantida a 

audiência dos interessados, ao abrigo dos artigos 121.º e 122.º, do 

Código do Procedimento Administrativo - Decreto-Lei n.º 4/2015. -----    

Decorrido o prazo concedido, a interessado não veio, até à presente 

data, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável da decisão 

constante nessa informação, nem foram apresentados quaisquer elementos 

que pudessem alterar tal proposta de decisão. -----------------------  

3 – Da Proposta em sentido estrito ----------------------------------   

Considerando que o prazo concedido já foi ultrapassado e que a 

interessado não veio a processo, apresentar novos elementos que 

pudessem alterar o sentido da decisão desfavorável, proponho que este 

assunto seja agendado para uma próxima Reunião de Câmara, para que o 

Executivo Municipal adote deliberação, tornando definitivo o 

indeferimento do pedido, nos termos dos artigos 126.º e 127.º, do 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual. ------  

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

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

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. --------------------------   

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ----------------------------------------------- 

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

2021.11.06: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.20. PROCESSO DE LICENCIAMENTO – CADUCIDADE – LOTEAMENTO DO KIMBO, 

2/07, LOTE 3 – SAMAIÕES – PESSOA & FILHO LDA – PROCESSO Nº 165/08 – 

INFORMAÇÃO Nº 369/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA 

DE 2021.09.30. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Em reunião de Câmara, realizada em 09/07/2021, sob a Informação nº 

277/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento, que deu origem à Comunicação 

Prévia aceite em 18/06/2008, a favor de Pessoa & Filho Lda. com a 

fundamentação expressa nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3, 

do artigo 71.º, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE), aprovado pelo Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro. ----   

Tal decisão foi dada a conhecer, por escrito, em 02/08/2021, através 

de competente notificação, à interessada para, querendo e num prazo 
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de 10 dias e por escrito vir a processo, em sede de audiência dos 

interessados, nos termos do art.º 121 e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o 

presente sentido de decisão. ----------------------------------------   

Consultado o processo, verifica-se que a interessada não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo.  -------------------- 

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a d) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou 

sua prorrogação, contado a partir da data de emissão do título ou do 

pagamento das taxas, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 71.º 

do RJUE. ------------------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da licença, com fundamento na alínea a), do n.º 3, do art.º 71.º, do 

RJUE, tem de ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia 

dos interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, da mesma 

disposição legal. -------------------------------------------------- 

A firma Pessoa & Filho Lda. apresentou nova comunicação prévia para a 

mesma operação urbanística - habitação unifamiliar, através do 

processo nº 416/21, tendo sido admitida em 18/06/2021 a Comunicação 

Prévia n.º 3/21. ---------------------------------------------------  

III– Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

Assim, propõe-se que o presente processo seja submetido a deliberação 

de Câmara Municipal, com vista a se tornar agora definitivo o sentido 

de decisão, consubstanciada na declaração da caducidade da Comunicação 

Prévia aceite em 18/06/2008, a favor de Pessoa & Filho Lda., emitida 

por este Município. -------------------------------------------------  

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

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

Chaves, 30 de setembro de 2021   ------------------------------------  

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. --------------------------   

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ----------------------------------------------- 

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

2021.11.06: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.21. PROCESSO DE LICENCIAMENTO – CADUCIDADE DEFINITIVA – LOTEAMENTO 

DO KIMBO 2/07, LOTE 4 – RORIZ – PESSOA & FILHO LDA – PROCESSO Nº 167/08 

– INFORMAÇÃO Nº 370/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, 

DATADA DE 2021.09.30. ---------------------------------------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Em reunião de Câmara, realizada em 09/07/2021, sob a Informação nº 

279/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento, que deu origem à Comunicação 

Prévia aceite em 18/06/2008, a favor de Pessoa & Filho Lda. com a 

fundamentação expressa nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3, 

do artigo 71.º, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE), aprovado pelo Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro. ---  

Tal decisão foi dada a conhecer, por escrito, em 02/08/2021, através 

de competente notificação, à interessada para, querendo e num prazo 

de 10 dias e por escrito vir a processo, em sede de audiência dos 

interessados, nos termos do art.º 121 e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o 

presente sentido de decisão. ----------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que a interessada não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo. ---------------------   

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a d) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro e demais alterações, 

caduca se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou 

sua prorrogação, contado a partir da data de emissão do título ou do 

pagamento das taxas, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 71.º 

do RJUE. -----------------------------------------------------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

da licença, com fundamento na alínea a), do n.º 3, do art.º 71.º, do 

RJUE, tem de ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia 

dos interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, da mesma 

disposição legal. ---------------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

Assim, propõe-se que o presente processo seja submetido a deliberação 

de Câmara Municipal, com vista a se tornar agora definitivo o sentido 

de decisão, consubstanciada na declaração da caducidade da Comunicação 

Prévia aceite em 18/06/2008, a favor de Pessoa & Filho Lda., emitida 

por este Município. ------------------------------------------------  

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

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

Chaves, 30 de setembro de 2021 --------------------------------------  

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. --------------------------   

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ----------------------------------------------- 

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

2021.11.06: -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ----------------------------  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.22. PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO – 

CADUCIDADE – RUA DA IGREJA – VILA VERDE DA RAIA – MARIA LURDES BRANCO 

FONTES ALVES – PROCESSO Nº 77/07 – INFORMAÇÃO Nº 385/SAA/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.10.04. ------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Em reunião de Câmara, realizada em 26/05/2017, sob a Informação nº 

385/SAA/2017, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de reconstrução e remodelação 

de uma habitação, com a fundamentação expressa nos termos do disposto 

no n.º 2, do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua 

redação atual. ------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que a interessada não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------   

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------   

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. ----------------------------------------   

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

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

Chaves, 4 de outubro de 2021 ----------------------------------------     

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 
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do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ----------------------------------------------- 

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

2021.11.06: -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Notifique – se. -----------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.23. PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR CADUCADO – 

ESTRADA MUNICIPAL Nº 507-1 – COUTO DE ERVEDEDO – CHAVES – MÓNICA ALVES 

SOARES  DINGELDEIN – PROCESSO Nº 798/19 – INFORMAÇÃO Nº 445/SAA/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA , DA 

ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.10.18. ------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Em reunião de Câmara, realizada em 29/04/2021, sob a Informação nº 

161/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de uma habitação unifamiliar, 

com a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 

20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação atual. ---------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 21/05/2021, através de competente 

notificação, à interessada para, querendo e num prazo de 10 dias e por 

escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. ---------------------------------------------------------  

Consultado o processo, verifica-se que a interessada não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo. ---------------------   

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

A interessada foi notificada, do despacho de deferimento do pedido, 

que aprovou o projeto de arquitetura e de que dispunha do prazo de 

seis meses para apresentar os projetos de especialidades e outros 

estudos necessários à execução da obra. -----------------------------  

Decorrido o prazo concedido a contar da notificação do ato que aprovou 

o projeto, a interessada não veio, até à presente data, apresentar 

novos elementos. ----------------------------------------------------  

O decurso desse prazo, sem a apresentação dos projetos de 

especialidades e outros estudos necessários à execução da obra, tem 

como consequência a caducidade do processo. -------------------------   

Através do processo n.º 273/20, foi emitido o alvará de licença de 

construção n.º 110/21, em nome da requerente, para uma habitação 

unifamiliar e anexo, com o mesmo número de artigo, em 06/07/2021 e com 

validade até 06/07/2023. --------------------------------------------  

Nos termos do n.º 4, do artigo 20.º, do RJUE, 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 projectos com o requerimento inicial ou naquele que resultar da 

prorrogação concedida, nos termos do n.º 5.  ----------------------- 

A falta de apresentação dos projectos das especialidades e outros 

estudos no prazo estabelecido no n.º 4 ou naquele que resultar da 

prorrogação concedida nos termos do número anterior implica a 
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suspensão do processo de licenciamento pelo período máximo de seis 

meses, findo o qual é declarada a caducidade após audiência prévia do 

interessado, conforme o nº 6, do artigo 20.º, do RJUE. -------------  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, pela falta de 

apresentação dos projectos das especialidades e outros estudos, nos 

termos do nº 6, do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na 

sua redação atual. --------------------------------------------------  

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma.  -------------------- 

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

Chaves, 18 de outubro de 2021 ---------------------------------------   

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO SRº VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.07: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.24. PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ESTAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÕES 

CADUCADO – VENTUZELOS – CHAVES – VIATEL – TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÕES 

S.A. – PROCESSO Nº 998/18 – INFORMAÇÃO Nº 446/SAA/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, 

PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.10.18. ------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I Enquadramento -----------------------------------------------------  

Em reunião de Câmara, realizada em 15/04/2021, sob a Informação nº 

156/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de autorização  municipal,  

para  instalação  das  infraestruturas  de  suporte  da  estação  de 

radiocomunicações e respetivos acessórios, a instalar no prédio 

rústico (art.º 5272) pertencente à Junta de Freguesia de São Pedro de 

Agostém, com a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 

2, do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação 

atual. -------------------------------------------------------------   
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Tal decisão foi dada a conhecer, em 05/05/2021, através de competente 

notificação, à interessada para, querendo e num prazo de 10 dias e por 

escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão.  ------------------------------------------------------- 

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo. ---------------------   

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----   

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------   

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por não ter ocorrido 

o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, nos termos do 

n.º 2, do artigo 71.º do RJUE, na sua redação atual. ----------------  

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------   

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

Chaves, 18 de outubro de 2021 ---------------------------------------    

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. --------------------------   

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO SRº VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.07: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.25. PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE EDIFÍCIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

“COMUNIDADE TERAPÊUTICA” CADUCIDADE – RUA DO CITY, VILAR DE NANTES – 

CHAVES – SANDRA CAROLINA PIRES RODRIGUES SILVA – PROCESSO Nº 463/18 – 

INFORMAÇÃO Nº 452/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA 

DE 2021.10.21. ------------------------------------------------------ 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Em reunião de Câmara, realizada em 18/03/2021, sob a Informação nº 

98/SAA/2021, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento das obras de alteração de um 

edifício, destinado a prestação de serviços -“comunidade terapêutica”, 

localizado na rua do City, em Vilar de Nantes, pertencente à freguesia 

de Vilar de Nantes, com a fundamentação expressa nos termos do disposto 

no n.º 2, do artigo 71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua 

redação atual. ------------------------------------------------------  

Tal decisão foi dada a conhecer, em 07/04/2021, através de competente 

notificação, à interessada para, querendo e num prazo de 10 dias e por 

escrito vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos 

termos do art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se lhe oferecer sobre o presente sentido 

de decisão. --------------------------------------------------------- 

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo. ---------------------   

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. -----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nem ocorreu o pagamento das devidas 

taxas, de acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 71.º do RJUE, na 

sua redação atual.  -------------------------------------------------  

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

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

Chaves, 21 de outubro de 2021 ---------------------------------------    

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. --------------------------   

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ----------------------------------------------- 
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DESPACHO DO SRº VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.07: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.26. PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – CADUCIDADE 

– QUINTELA, LOTE Nº 1 – LOTEAMENTO Nº 2/00 – OUTEIRO SECO – ORDESAP – 

IMOBILIÁRIA LIMITADA – PROCESSO Nº 18/11 – INFORMAÇÃO Nº 463/SAA/2021 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 2021.10.21. ------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Em reunião de Câmara, realizada em 26/05/2017, sob a Informação nº 

107/SAA/2017, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de uma habitação unifamiliar, 

com a fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 

71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação atual. --------  

À interessada foi dado o prazo de 10 dias para, querendo e por escrito 

vir a processo, em sede de audiência dos interessados, nos termos do 

art.º 121 e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, dizer 

o que se lhe oferecer sobre o presente sentido de decisão. ----------  

Consultado o processo, verifica-se que o interessado não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------  

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. ----   

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III – Da Proposta em sentido estrito --------------------------------  

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 

a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. ----------------------------------------  

Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

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

Chaves, 21 de outubro de 2021 ---------------------------------------  

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. --------------------------   
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DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ----------------------------------------------- 

DESPACHO DO SRº VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.07: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. -----------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.27. PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA 

RESTAURANTE – CADUCIDADE DEFINITIVA – RUA DO ARCO Nº 4, BÓBEDA – SÃO 

PEDRO DE AGOSTÉM – MARIA HELENA QUEIROGA COSTA PIRES - PROCESSO Nº 

6/02 – INFORMAÇÃO Nº 384/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ASSISTENTE TÉCNICA, PAULA CRISTINA 

DIAS, DATADA DE 2021.10.04. ----------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Em reunião de Câmara, realizada em 26/05/2017, sob a Informação nº 

107/SAA/2017, o Executivo deliberou por unanimidade, declarar a 

caducidade do processo de licenciamento de reconstrução e ampliação 

de um edifício para um restaurante com salão de festas, com a 

fundamentação expressa nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 

71.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 - Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), de 16 de dezembro, na sua redação atual. ---------  

Consultado o processo, verifica-se que a interessada não veio, até à 

presente data, acrescentar nada ao processo que viesse alterar o 

sentido da decisão tomada pelo Órgão Executivo, nem deu entrada em seu 

nome qualquer outro registo. ----------------------------------------   

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

A licença ou comunicação prévia para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do 

artigo 4.º, do RJUE, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida 

a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e 

sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística, nos termos n.º 2, do artigo 71.º do RJUE. ----  

Nesta conformidade, e no caso concreto, a eventual causa de caducidade 

do processo, com fundamento nos artigos supracitados do RJUE, tem de 

ser declarada pela Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 5, do artigo 71.º, da 

mesma disposição legal. ---------------------------------------------  

III– Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

O agendamento deste assunto para uma próxima reunião de Câmara, 

propondo-se que seja praticada deliberação, de tornar agora definitivo 

o sentido dessa decisão, consubstanciada na declaração da caducidade 

deste pedido, apresentado junto deste Município, por no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não ter requerido 
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a emissão do respetivo alvará, nos termos do n.º 2, do artigo 71.º do 

RJUE, na sua redação atual. -----------------------------------------  

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

Chaves, 4 de outubro de 2021 ----------------------------------------     

A Assistente Técnica, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, SRª ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 

2021.11.04: -------------------------------------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ----------------------------------------------- 

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

2021.11.06: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

 

1.1. REMODELAÇÃO DO LARGO GENERAL SILVEIRA – REDUÇÃO DE CAUÇÕES – 4.º 

ANO. --------------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 533/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objeto a 

adjudicação da empreitada “Remodelação do largo General Silveira”---- 

2. De harmonia com deliberação camarária do dia 24 de janeiro de 2017, 
o Município de Chaves adjudicou à empresa Anteros – Empreitadas, 

Sociedade de Construção e Obras Públicas, S.A.”, a execução da referida 

empreitada.--------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 
do competente contrato administrativo de obras públicas, 19 de outubro 

de 2016.------------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária encontra-se fixado em 245.699,00€ (Duzentos e 

quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove 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 é de 2 de novembro de 2016.---------------- 
6. A comunicação da aprovação do Plano de saúde e Segurança no trabalho 
é de 12 de dezembro de 2016.----------------------------------------- 

7.  A obra foi objeto de um contrato adicional relativo a trabalhos 
de suprimento de erros e omissões no valor de 17.925,80€ (Dezassete 

mil, novecentos e vinte e cinco Euros e oitenta cêntimos), IVA não 

incluído.----------------------------------------------------------- 

8. A receção provisória foi efetuada no dia 10 de junho de 2017.---- 
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9. Decorridos mais de 4 anos após a receção provisória da empreitada, 
a empresa adjudicatária vem solicitar a liberação da caução, no valor 

de 15% de acordo com o estabelecido nas alíneas d) do artigo 295º do 

CCP.---------------------------------------------------------------- 

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

1 - Face ao solicitado, procedeu-se à inspeção técnica dos trabalhos 

da empreitada, tendo-se concluído que esta se encontrava em boas 

condições.---------------------------------------------------------- 

2 - O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução 

através de depósito de garantia, efetuado na Tesouraria Municipal, no 

dia 11 de outubro de 2016, através de Guia com o n.º 179/2016, no 

valor de 10% do valor do contrato, correspondente a 24.570,00€, tendo 

sido posteriormente, substituído por Garantia Bancária N00401564 do 

novo Banco, S.A. no mesmo valor.------------------------------------- 

3 - Foram ainda efetuadas retenções de 5% do valor de cada auto de 

medição conforme quadro seguinte:------------------------------------ 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 29.496,00€ 1.474,80€ 

2 28.933,00€ 1,446,65€ 

3 61.098,42€ 3.054,92€ 

4 40.617,38€ 2.030,87€ 

5 1.943,70€ 97,19€ 

6 81.525,75€ 4.076,29€ 

Total 243.614,25€ 12.180,72€ 

 

4 – A obra foi objeto de um contrato adicional no valor de 17.925,80€, 

tendo efetuado depósito de garantia, na Tesouraria Municipal, no dia 

13/03/2017através de Guia n.º 30/1/2017, no valor de 1.792,58€, 

correspondentes a 10% do valor do contrato adicional. Foram ainda 

feitas as seguintes retenções nos autos:----------------------------- 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 17.925,80€ 896,29€ 

Total 17.925,80€ 896,29€ 

5– Foram elaborados dois autos de revisão de preços, com os seguintes 

valores:------------------------------------------------------------ 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 10% 

RP1 7.915,43€ 791,54€ 

RP2 2.169,61€ 216,96€ 

Total 10.085,04€ 1.008,50€ 

6 – Em resumo, a situação é a seguinte:------------------------------ 
Contrato Tipo Valor Redução 

efetuada 

(75%) 

Redução a 

efetuar 

(15%) 

Valor 

remanescente 

(10%) 

Contrato 

inicial 

Garantia Bancária 

N00401564, Novo 

Banco 

24.570,00€ 18.427,50€ 3.685,50€ 2.457,00€ 

Retenção nos autos 12.180,72€ 9.135,54€ 1.827,11€ 1.218,07€ 

Contrato 

adicional 

Depósito através 

de Guia n.º 

30/1/2017 

1.792,58€ 1.344,44€ 268,89€ 179,25€ 

Retenção nos autos 896,29€ 672,22€ 134,44€ 89,63€ 

Revisão de 

Preços 

Retenção nos autos 
1.008,50€ 756,38 151,27€ 100,85€ 

Totais  40.448,09€ 30.336,08€ 6.067,21€ 4.044,80€ 

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

1 - Face ao exposto, propõe-se ao Executivo Municipal:--------------- 

i) Que seja autorizada a redução das retenções, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 295 do CCP, no valor global de 6.067,21€, adotando-se para tal 

a seguinte linha de atuação:----------------------------------------- 

i’) Remeter cópia da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa no 

montante de 2.381,71€ (Dois Mil, Trezentos e oitenta e um Euros e 

setenta e um cêntimos), respeitante aos valores retidos nos autos de 

medição.------------------------------------------------------------ 
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i’’) Notificar o Novo banco, S.A. no sentido de proceder à redução da 

garantia Bancária N004011564, no valor de 3.685,50€ (Três Mil, 

seiscentos e oitenta e cinco Euros, e cinquenta cêntimos)------------ 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 29 de outubro de 2021---------------------------------------- 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª)--------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.11.05. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. PAMUS 1.3 E 2.2 – LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE/ CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AVE. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA 

E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO DE TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E ^RUA DAS LONGRAS 

- PRORROGAÇÃO DE PRAZO. --------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 529/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 104, de 30 de maio de 2019, Concurso Público, 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “PAMUS 1.3 e 2.2 – Lote 

5.2 – Requalificação de Corredores Urbanos Existentes – Zona Urbana 

Nascente/ Central – Requalificação e Remodelação da Rua das Longras, 

Ave. 5 de Outubro e da Av. Do Tâmega e Rede de Abastecimento de Água 

para Consumo e Combate a Incêndios (substituição de toda a Rede Pública 

Existente e dos Ramais Domiciliários) da Av. Do Tâmega, Av. 5 de 

Outubro e Rua das Longras”.----------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 19 de Agosto de 2019, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“ASG, Construções e Granitos, S.A.”, a execução da referida 

empreitada.--------------------------------------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 13 de Setembro de 2019.---- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.598.942,65€ (Um milhão, 

quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e dois euros e 

sessenta e cinco cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal 

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

5. Prazo de execução da obra, 365 dias.----------------------------- 

6. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 3 de janeiro de 2020.------------------------------------ 

7. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da empreitada 

em epígrafe, através de coreiro eletrónico do dia 9 de janeiro de 

2020.--------------------------------------------------------------- 

8. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 1 de março de 2021, o Município de Chaves aprovou trabalhos 
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complementastes de suprimento de erros e omissões no valor de 

92.784,73€.--------------------------------------------------------- 

9. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 18 de março de 2021, o Município de Chaves aprovou prorrogação 

de prazo graciosa até 29 de outubro de 2021.------------------------- 

10. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia 

27 de outubro de 2021, solicitar a prorrogação de prazo para a 

conclusão da empreitada até 31 de março de 2022, alegando que os 

trabalhos tiveram atrasos devido situação atual da pandemia 

Coronavírus – Covid 19, dificuldades na entrega de materiais e no 

recrutamento de mão de obra.----------------------------------------- 

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

1. A empreitada consiste na requalificação e remodelação da Rua das 

Longras, Avenida 5 de Outubro e da Avenida do Tâmega.---------------- 

2. O prazo da obra, considerando o seu início na data de aprovação do 

plano se segurança e saúde deveria terminar no dia 29 de outubro de 

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

3. Feita a analise do plano de trabalhos inicial, conclui-se que como 

entidade executante da empreitada o adjudicatário devia atempadamente 

adquirir e planear os materiais e trabalhos necessários para a execução 

de toda a obra.------------------------------------------------------ 

4. Na sequência do aparecimento da pandemia do vírus Covid-19, foram 

declarados estados de emergência em Portugal.------------------------ 

5. Durante esta fase da pandemia, de acordo com o adjudicatário da 

obra, viu-se confrontado com diversos constrangimentos, que determinam 

a necessidade de prorrogação do prazo:------------------------------- 

• A situação atual da pandemia Covid-19, sendo necessário a adaptação 

da estrutura da empresa às regras e procedimentos que a Direção Geral 

de Saúde impos;------------------------------------------------------ 

• Dificuldades na entrega de materiais desde março de 2020;-------- 

• Atrasos nas certificações de equipamentos;----------------------- 

• Dificuldades no recrutamento de mão de obra;--------------------- 

• Verificaram-se também condições atmosféricas adversas.-----------

6. O adjudicatário da obra solicita prorrogação até 31 de março de 

2022.---------------------------------------------------------------

7. Assim, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 153 

dias, conforme solicitado, dado que como anteriormente se referiu a 

entidade executante devia atempadamente adquirir e planear os 

materiais e trabalhos necessários para a execução de toda a obra.---- 

8. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo até que estejam reunidas condições para trabalhar 

normalmente.-------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito--------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando que sem uma prorrogação ao 

prazo de execução da obra se torna impraticável a entidade executante 

concluir a mesma, propõe-se o seguinte:------------------------------ 

a) Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação;---------------------------------------------------------- 

b) A obtenção da competente aprovação da prorrogação de prazo graciosa 

por um período de 153 dias, não tendo o empreiteiro direito a qualquer 

acréscimo de valor da Revisão de Preços em relação ao prazo acrescido, 

devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da 

prorrogação, se encontrar em vigor.---------------------------------- 
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c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada;----------------------------------------------------- 

d) O adjudicatário deverá ainda apresentar novo plano de trabalhos, 

novo plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às 

novas circunstâncias.----------------------------------------------- 

À consideração Superior.--------------------------------------------- 

Chaves, 27 de outubro de 2021---------------------------------------- 

O Técnico----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira)------------------------------------ 

Anexos: Email do pedido---------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.11.05. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. CONSTRUÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES (PAMUS 4) - AUTO 

DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA Nº 2/DOP/2021. ---------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de reembolso o Auto de 

Revisão de Preços Definitiva nº 2/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, 

cujo adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 8.633,42€, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo reembolso no valor de € 8.633,42 

(Oito mil, seiscentos e trinta e três euros e quarenta e dois 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.4. REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DO CANEIRO 

- AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA Nº 02/DOP/2021. -------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Revisão de Preços Definitiva n.º 02/DOP/2021, da empreitada em 

epígrafe, cujo adjudicatário é a empresa, EDIBARRA - ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO, S.A., no valor de 8.154,53 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €8.154,53 

(Oito mil, cento e cinquenta e quatro euros e cinquenta e três 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.5. FONTES TERMAIS DE CHAVES E SEGIREI - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1/DOP/2021 

– TRABALHOS COMPLEMENTARES. ----------------------------------------- 
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Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 1/DOP/2021 – T.C., da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 14.460,00€, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €14.460,00 

(Catorze mil, quatrocentos e sessenta euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

1.6. FONTES TERMAIS DE CHAVES E SEGIREI - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

7/DOP/2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 7/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 48.149,50€, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €48.149,50 

(Quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove euros e cinquenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.7. ECOVIA DO TÂMEGA (2.ª FASE) – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA 

CICLOVIA CHAVES / VIDAGO (VALORIZAR) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 16/DOP/2021.- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 16/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no valor de 

6.729,00€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €6.729,00 

(Seis mil, setecentos e vinte e nove euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

1.8. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 24/DOP/2021. ------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 24/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no valor de 

110.684,97€, 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 

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €110.684,97 

(Cento e dez mil, seiscentos e oitenta e quatro euros e noventa e sete 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.9. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 25/DOP/2021. ------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 25/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no valor de 

13.250,00€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €13.250,00 

(Treze mil e duzentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

1.10. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 DE VIDAGO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

08/DOP/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 08/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, EDIBARRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., no valor de 

17.567,20€, 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 

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €17.567,20 

(Dezassete mil, quinhentos e sessenta e sete euros e vinte cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.11. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 DE VIDAGO - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

02/DOP/2021 – TRABALHOS COMPLEMENTARES. ----------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2021 – T.C., da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, EDIBARRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., no 

valor de 3.743,37€, 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 

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €3.743,37 

(Três mil, setecentos e quarenta e três euros e trinta e sete 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
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1.12. ECOVIA DO TÂMEGA - 3.ª FASE / VIDAGO - VILA POUCA DE AGUIAR - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2021. ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é o consórcio formado pelas empresas, NORTEADOS, LDA. E EMPRESA DE 

TRANSPORTES - TAMEGA TRANS, LDA., no valor de 30.579,70 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €30.579,70 

(Trinta mil, quinhentos e setenta e nove euros e setenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.13. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 17/DOP/2021 – LOTE 1. ------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 17/DOP/2021 – Lote 1, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 66.518,19€, 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 

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €66.518,19 

(Sessenta e seis mil, quinhentos e dezoito euros e dezanove cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.14. OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUÍDAS NO PLANO DE AÇÃO 

DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

05/DOP/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 05/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 30.452,10€, 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 

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €30.452,10 

(Trinta mil, quatrocentos e cinquenta e dois euros e dez cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.15. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO 

DO CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) - 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, J. DA SILVA FARIA, LDA., no valor de 100.241,70 €, IVA 
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não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos 

os efeitos legais. -------------------------------------------------- 

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

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €100.241,70 

(Cem mil, duzentos e quarenta e um euros e setenta cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.16. REQUALIFICAÇÃO DA AV.ª PEDRO ALVARES CABRAL (PAMUS 9) - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 09/DOP/2021 – TRABALHOS ELEGÍVEIS. ----------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 09/DOP/2021 - Elegíveis, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, SOTERRA, LDA., no valor de 1.135,50 €, IVA 

não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos 

os efeitos legais. -------------------------------------------------- 

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

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €1.135,50 

(Mil, cento e trinta e cinco euros e cinquenta cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.17. REQUALIFICAÇÃO DA AV.ª PEDRO ALVARES CABRAL (PAMUS 9) - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 10/DOP/2021 – TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS. ------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 10/DOP/2021 – Não Elegíveis, da empreitada em epígrafe, 

cujo adjudicatário é a empresa, SOTERRA, LDA., no valor de 33.599,50 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €33.599,50 

(Trinta e três mil, quinhentos e noventa e nove euros e cinquenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 
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-------------------------------------------------------------------- 

Ausentou-se da sala, o Presidente da Câmara, Senhor Dr. Nuno Vaz 

Ribeiro, quando eram 10:20 horas, para em representação do Município, 

participar na comemoração dos 103 anos, sobre a data de celebração do 

“armistício da primeira grande guerra mundial”, promovida pela Liga 

dos Combatentes, não tendo participado na análise, discussão e votação 

dos assuntos abaixo mencionados, passando, a presente reunião, a ser 

presidida pelo Vice-presidente da Câmara, Senhor Dr. Francisco António 

Chaves de Melo, seu substituto legal. ------------------------------- 

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

 

 

1. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO DA FATURA NºFAC 

0000792021/0000000981. AMÂNDIO NUNO CHAVARRIA BAIÃO MATEUS. INFORMAÇÃO 

Nº508/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº508/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

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

Na sequência do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos deste Município sob n.º 44808, de 27 julho, do corrente 

ano, foi solicitado, pelo cliente Amândio Nuno Chavarrio Baião Mateus, 

um pedido de devolução no valor de 30,21€ referente à Fatura n.º FAC 

0000792021/0000000981, alegando que não usufruiu do serviço solicitado 

e faturado.--------------------------------------------------------- 

II.FUNDAMENTAÇÃO----------------------------------------------------

Assim, face ao exposto, informa-se que dia 6/07/2021, o referido 

cliente efetuou um pagamento de 30 m3 de água, no valor de 30,21€, 

para efetuar o enchimento da piscina, através do transporte dos 

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

Constatou-se, pelo fiscal municipal, após deslocação aos Bombeiros 

Voluntários de Vidago, que o referido transporte não foi efetuado.--- 

Verificou-se ainda um acréscimo de consumo, conforme histórico de 

faturação anexo, no período compreendido entre 02/07/2021 a 

02/09/2021, para o qual foram medidos 76 m3 de consumo, o que indicia 

que efetivamente o referido enchimento da piscina foi através da água 

da rede de abastecimento publico.------------------------------------ 

III.PROPOSTA DE ESTRATÉGICA PROCEDIMENTAL DE ATUAÇÃO----------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a seguinte estratégia procedimental:-a)Que 

o presente assunto seja agendado para a próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização da devolução do valor da referida fatura;---------------- 

b)Sequencialmente, dever-se-á dar conhecimento do teor da deliberação 

do órgão do executivo municipal, à Divisão de Ambiente, em vista a que 

os mesmos encetem as diligencias tendentes à operacionalização de tal 

deliberação.-------------------------------------------------------- 

c)Simultaneamente, dever-se-á notificar o interessado, nos termos do 

Código do Procedimento Administrativo, da decisão que vier a ser 

proferida sobre a matéria ora em apreciação.------------------------- 

À consideração Superior.---------------------------------------------

Chaves, 7 de outubro 2021-------------------------------------------- 

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

(Sandra Pereira)---------------------------------------------------- 

Em anexo: Requerimento-----------------------------------------------

Faturas-------------------------------------------------------------

Histórico de faturação----------------------------------------------- 
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DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE AMBIENTE, ENG. DELMAR FERNANDES, DE 

02/11/2021:--------------------------------------------------------- 

Concordo. À consideração do Sr. Vereador Nuno Chaves.---------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES DE 2021.11.02. ---- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO DE SANEAMENTO.  TELMO MIGUEL 

XAVIER FERREIRA. INFORMAÇÃO Nº542/DA/2021. ------------------------- 

Foi presente a informação nº542/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

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

Na sequência do requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos deste Município sob n.º 18051, de 16 setembro, do 

corrente ano, foi solicitado, pelo cliente Telmo Miguel Xavier 

Ferreira, um pedido de reembolso do saneamento faturado, alegando a 

inexistência de rede de águas residuais para o local de consumo 42919.-

II.FUNDAMENTAÇÃO----------------------------------------------------

Assim, face ao exposto, informa-se que foi efetuada a faturação do 

saneamento e respetivas taxas, para o local de consumo supracitado de 

acordo com o quadro abaixo indicado:--------------------------------- 
Fatura  Data de emissão       Valor 

Fac 0100792020/0037060242 15/10/2020 9,28€ 

Fac 0120792020/0041007362 13/11/2020 9,08€ 

Fac 0120792020/0041008131 14/12/2020 8,23€ 

Fac 0070792021/0025003241 15/01/2021 8,84€ 

Fac 0100792021/0037017583 12/03/2021 6,04€ 

Fac 0100792021/0037036123 22/04/2021 0,16€ 

Fac 0100792021/0037048705 17/05/2021 4,82€ 

Fac 0100792021/0037059023 17/06/2021 1,48€ 

Fac 0100792021/0037066293 14/07/2021 3,51€ 

Fac 0100792021/0037075437 16/08/2021 1,59€ 

Total 
 

53,03€ 

Constatou-se, pelo fiscal municipal, após deslocação ao local que não 

existe rede de águas residuais no respetivo local de consumo.-

III.PROPOSTA DE ESTRATÉGICA PROCEDIMENTAL DE ATUAÇÃO-------------

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a seguinte estratégia procedimental:----- 

a.Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião ordinária 

do Executivo municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada 

na autorização da devolução do valor de 53,03€, relativos ao pagamento 

indevido de saneamento e respetivas taxas;--------------------------- 

b.Sequencialmente, dever-se-á dar conhecimento do teor da deliberação 

do órgão do executivo municipal, à Divisão de Ambiente, em vista a que 

os mesmos encetem as diligencias tendentes à operacionalização de tal 

deliberação.-------------------------------------------------------- 

c.Simultaneamente, dever-se-á notificar o interessado, nos termos do 

Código do Procedimento Administrativo, da decisão que vier a ser 

proferida sobre a matéria ora em apreciação.------------------------- 

À consideração Superior.---------------------------------------------

Chaves, 8 de outubro 2021-------------------------------------------- 

A Técnica Superior--------------------------------------------------- 
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(Sandra Pereira)---------------------------------------------------- 

Em anexo: Requerimento-----------------------------------------------

Informação 514/2021------------------------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA DIVISÃO DE AMBIENTE, ENG. DELMAR FERNANDES, DE 

08/10/2021:--------------------------------------------------------- 

Concordo. À consideração do Sr. Presidente.-------------------------- 

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

2021.10.12. --------------------------------------------------------

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. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº561/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº561/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

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

Mediante requerimento dirigido ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, com data de entrada nos competentes serviços municipais – 

Aplicação Medidata em 15/09/2021, registo de entrada 17896/21, que se 

anexa, o Senhora Isaura Rosa dos Santos Pipa, com uma instalação de 

água n.º 6956, veio, de modo sumário, solicitar a “revisão dos valores 

debitados”, em virtude de ter sido confrontado com uma fatura de 

consumo de água exagerado, ocasionado por um problema de uma rotura, 

que originou perda inadvertida de água e que não foi detetada 

atempadamente.------------------------------------------------------ 

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

No âmbito da situação ora em análise, importa, desde logo, chamar à 

colação que a entidade titular e gestora relativamente à provisão do 

serviço de água, saneamento e gestão de resíduos urbanos no respetivo 

território é o Município de Chaves (artigo 5.º do Regulamento Municipal 

dos serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas 

Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, atualmente em vigor), sendo 

necessário lançar mão do regime jurídico das autarquias locais 

(aprovado em anexo à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual 

redação, e adiante RJAL), porquanto detém o município de atribuições 

no domínio do ambiente e saneamento básico (alínea k) do n.º 2 do 

artigo 23.º do RJAL), e a Câmara Municipal de competência para fixar 

os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais 

ou municipalizados, sem prejuízo, quando for caso disso, das 

competências legais das entidades reguladoras (alínea e) do n.º 1 do 

artigo 33.º do RJAL), e da aprovação do respetivo tarifário (artigo 

21.º do regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 

na atual redação). Mais refere o artigo 181.º do enunciado regulamento 

municipal que “Em tudo o que não se encontre especialmente previsto 

neste Regulamento é aplicável o disposto na legislação em vigor”.---- 

Na verdade, à luz do disposto no n.º 4 do artigo 69.º do Decreto-Lei 

n.º 194/2009 de 20 de agosto, na redação atual, a conservação em boas 

condições de funcionamento e salubridade dos sistemas prediais é da 

responsabilidade do proprietário.------------------------------------ 

Acresce que, atenta a previsão constante no n.º 1 do artigo 157.º do 

Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de Água, 

de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, 
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atualmente em vigor, os utilizadores finais são responsáveis por todo 

o gasto de água em fugas ou perdas nos sistemas prediais, sendo certo 

que, na situação ora em análise, o consumidor, Senhora Isaura Rosa dos 

Santos Pipa, é responsável por todo o gasto de água em fugas ou perdas 

no seu sistema predial. --------------------------------------------- 

No entanto, e de acordo com o previsto nos números 2 e 3 do artigo 

157.º do Regulamento Municipal dos serviços de Abastecimento Público 

de Água, de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos 

Urbanos, atualmente em vigor, em casos de fugas não aparentes sobrevém 

a possibilidade de ter lugar o recálculo do excesso apurado nos termos 

do tarifário definido para estas situações - sendo certo que sobre 

este valor não incidirá a tarifa variável de saneamento e resíduos - 

desde que preenchidos os requisitos cumulativos que a seguir se 

enunciam:----------------------------------------------------------- 

a. Apresentação de requerimento do interessado, no prazo fixado para 

o efeito;----------------------------------------------------------- 

b. Não ter sido utilizada tal faculdade nos doze meses anteriores;- 

c. Comprovação do excesso de consumo pela Entidade Gestora.------- 

De referir que, em reunião ordinária da Câmara Municipal de Chaves, 

levada a efeito em 21/12/2020, foi aprovada a atualização de tarifário 

do serviço de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, para o ano de 2021, 

através da informação n.º 463/DA/2020, nela se incluindo o valor a 

considerar para as perdas de água acidentais devidamente comprovadas 

(ponto 3.3.3 da referida informação técnica).------------------------ 

Finalmente, e na situação ora em análise, verifica-se o preenchimento 

dos requisitos cumulativos antes enunciados, a saber:---------------- 

a. Apresentação tempestiva de requerimento pelo consumidor; ------ 

b. A faculdade de solicitar o recálculo não foi solicitada nos doze 

meses anteriores;--------------------------------------------------- 

c. Após ser constatado pelo fiscal de leituras, que havia um consumo 

exagerado de água, na instalação com o CIL 6956, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º 553/21, de 21 de outubro de 2021, que se 

anexa.-------------------------------------------------------------- 

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

Deste modo, e tendo em linha de conta as razões de facto e de direito 

antes enunciadas,  sugere-se que o presente assunto seja encaminhado 

à próxima reunião do órgão executivo e seja proferida deliberação 

especialmente traduzida no seguinte:--------------------------------- 

a.Retificação da fatura n.º 009072021/0033094880 tomando como valor o 

consumo médio mensal do cliente, referente aos últimos 6 meses, isto 

é, 0m3.------------------------------------------------------------- 

b.Emissão de uma fatura diversa para cobrança do remanescente que diz 

respeito ao valor previsível do gasto de água derivado da rotura que 

neste caso é de 73m3 (73-0).----------------------------------------- 

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------- 

Chaves, 22 de outubro de 2021---------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

com competências delegadas------------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento--------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES DE 2021.10.29. ---- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica. ---------------------------------- 
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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. --------------------------------------------- 

 

 

4. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº564/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº564/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

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

Mediante requerimento dirigido ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, com data de entrada nos competentes serviços municipais – 

Aplicação Medidata em 14/10/2021, registo de entrada 19897/21, que se 

anexa, o Senhor Joaquim José Barreira de Jesus, com uma instalação de 

água n.º 22334, veio, de modo sumário, solicitar a “revisão dos valores 

debitados”, em virtude de ter sido confrontado com uma fatura de 

consumo de água exagerado, ocasionado por um problema de uma rotura, 

que originou perda inadvertida de água e que não foi detetada 

atempadamente.------------------------------------------------------ 

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

No âmbito da situação ora em análise, importa, desde logo, chamar à 

colação que a entidade titular e gestora relativamente à provisão do 

serviço de água, saneamento e gestão de resíduos urbanos no respetivo 

território é o Município de Chaves (artigo 5.º do Regulamento Municipal 

dos serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas 

Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, atualmente em vigor), sendo 

necessário lançar mão do regime jurídico das autarquias locais 

(aprovado em anexo à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual 

redação, e adiante RJAL), porquanto detém o município de atribuições 

no domínio do ambiente e saneamento básico (alínea k) do n.º 2 do 

artigo 23.º do RJAL), e a Câmara Municipal de competência para fixar 

os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais 

ou municipalizados, sem prejuízo, quando for caso disso, das 

competências legais das entidades reguladoras (alínea e) do n.º 1 do 

artigo 33.º do RJAL), e da aprovação do respetivo tarifário (artigo 

21.º do regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 

na atual redação). Mais refere o artigo 181.º do enunciado regulamento 

municipal que “Em tudo o que não se encontre especialmente previsto 

neste Regulamento é aplicável o disposto na legislação em vigor”.---- 

Na verdade, à luz do disposto no n.º 4 do artigo 69.º do Decreto-Lei 

n.º 194/2009 de 20 de agosto, na redação atual, a conservação em boas 

condições de funcionamento e salubridade dos sistemas prediais é da 

responsabilidade do proprietário.------------------------------------ 

Acresce que, atenta a previsão constante no n.º 1 do artigo 157.º do 

Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de Água, 

de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, 

atualmente em vigor, os utilizadores finais são responsáveis por todo 

o gasto de água em fugas ou perdas nos sistemas prediais, sendo certo 

que, na situação ora em análise, o consumidor, Senhor Joaquim José 

Barreira de Jesus, é responsável por todo o gasto de água em fugas ou 

perdas no seu sistema predial.--------------------------------------- 

No entanto, e de acordo com o previsto nos números 2 e 3 do artigo 

157.º do Regulamento Municipal dos serviços de Abastecimento Público 

de Água, de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos 

Urbanos, atualmente em vigor, em casos de fugas não aparentes sobrevém 

a possibilidade de ter lugar o recálculo do excesso apurado nos termos 



                                                                F. 252 

                                                                  _____________________ 

 
do tarifário definido para estas situações - sendo certo que sobre 

este valor não incidirá a tarifa variável de saneamento e resíduos - 

desde que preenchidos os requisitos cumulativos que a seguir se 

enunciam:----------------------------------------------------------- 

a. Apresentação de requerimento do interessado, no prazo fixado para 

o efeito;----------------------------------------------------------- 

b. Não ter sido utilizada tal faculdade nos doze meses anteriores;- 

c. Comprovação do excesso de consumo pela Entidade Gestora.------- 

De referir que, em reunião ordinária da Câmara Municipal de Chaves, 

levada a efeito em 21/12/2020, foi aprovada a atualização de tarifário 

do serviço de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, para o ano de 2021, 

através da informação n.º 463/DA/2020, nela se incluindo o valor a 

considerar para as perdas de água acidentais devidamente comprovadas 

(ponto 3.3.3 da referida informação técnica).------------------------ 

Finalmente, e na situação ora em análise, verifica-se o preenchimento 

dos requisitos cumulativos antes enunciados,  a saber:--------------- 

a. Apresentação tempestiva de requerimento pelo consumidor;------- 

b. A faculdade de solicitar o recálculo não foi solicitada nos doze 

meses anteriores;--------------------------------------------------- 

c. Após ser constatado pelo fiscal de leituras, que havia um consumo 

exagerado de água, na instalação com o CIL 22334, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º 554/21, de 21 de outubro de 2021, que se 

anexa.-------------------------------------------------------------- 

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

Deste modo, e tendo em linha de conta as razões de facto e de direito 

antes enunciadas,  sugere-se que o presente assunto seja encaminhado 

à próxima reunião do órgão executivo e seja proferida deliberação 

especialmente traduzida no seguinte:--------------------------------- 

a.Retificação da fatura n.º 0090792021/0033068039 tomando como valor 

o consumo médio mensal do cliente, referente aos últimos 6 meses, isto 

é, 29m3.------------------------------------------------------------ 

b.Emissão de uma fatura diversa para cobrança do remanescente que diz 

respeito ao valor previsível do gasto de água derivado da rotura que 

neste caso é de 71m3 (100-29).--------------------------------------- 

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------- 

Chaves, 22 de outubro de 2021---------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

com competências delegadas ------------------------------------------

(Eng. Delmar Fernandes) --------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento -------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES DE 2021.11.02. ---- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. REFATURAÇÃO DE DUAS FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº565/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº565/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

I – Antecedentes----------------------------------------------------- 

Mediante requerimento dirigido ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, com data de entrada nos competentes serviços municipais – 

Aplicação Medidata em 01/09/2021, registo de entrada 16911/21, que se 
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anexa, o Senhor Laurindo do Espirito Santo Rodrigues, com uma 

instalação de água n.º 32164, veio, de modo sumário, solicitar a 

“revisão dos valores debitados”, em virtude de ter sido confrontado 

com duas faturas de consumo de água exagerado, ocasionado por um 

problema de uma rotura, que originou perda inadvertida de água e que 

não foi detetada atempadamente.-------------------------------------- 

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

No âmbito da situação ora em análise, importa, desde logo, chamar à 

colação que a entidade titular e gestora relativamente à provisão do 

serviço de água, saneamento e gestão de resíduos urbanos no respetivo 

território é o Município de Chaves (artigo 5.º do Regulamento Municipal 

dos serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas 

Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, atualmente em vigor), sendo 

necessário lançar mão do regime jurídico das autarquias locais 

(aprovado em anexo à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual 

redação, e adiante RJAL), porquanto detém o município de atribuições 

no domínio do ambiente e saneamento básico (alínea k) do n.º 2 do 

artigo 23.º do RJAL), e a Câmara Municipal de competência para fixar 

os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais 

ou municipalizados, sem prejuízo, quando for caso disso, das 

competências legais das entidades reguladoras (alínea e) do n.º 1 do 

artigo 33.º do RJAL), e da aprovação do respetivo tarifário (artigo 

21.º do regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 

na atual redação). Mais refere o artigo 181.º do enunciado regulamento 

municipal que “Em tudo o que não se encontre especialmente previsto 

neste Regulamento é aplicável o disposto na legislação em vigor”.---- 

Na verdade, à luz do disposto no n.º 4 do artigo 69.º do Decreto-Lei 

n.º 194/2009 de 20 de agosto, na redação atual, a conservação em boas 

condições de funcionamento e salubridade dos sistemas prediais é da 

responsabilidade do proprietário.------------------------------------ 

Acresce que, atenta a previsão constante no n.º 1 do artigo 157.º do 

Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de Água, 

de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, 

atualmente em vigor, os utilizadores finais são responsáveis por todo 

o gasto de água em fugas ou perdas nos sistemas prediais, sendo certo 

que, na situação ora em análise, o consumidor, Senhor Laurindo do 

Espirito Santo Rodrigues, é responsável por todo o gasto de água em 

fugas ou perdas no seu sistema predial.------------------------------ 

No entanto, e de acordo com o previsto nos números 2 e 3 do artigo 

157.º do Regulamento Municipal dos serviços de Abastecimento Público 

de Água, de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos 

Urbanos, atualmente em vigor, em casos de fugas não aparentes sobrevém 

a possibilidade de ter lugar o recálculo do excesso apurado nos termos 

do tarifário definido para estas situações - sendo certo que sobre 

este valor não incidirá a tarifa variável de saneamento e resíduos - 

desde que preenchidos os requisitos cumulativos que a seguir se 

enunciam:----------------------------------------------------------- 

a)Apresentação de requerimento do interessado, no prazo fixado para o 

efeito;------------------------------------------------------------- 

b)Não ter sido utilizada tal faculdade nos doze meses anteriores;---- 

c)Comprovação do excesso de consumo pela Entidade Gestora.----------- 

De referir que, em reunião ordinária da Câmara Municipal de Chaves, 

levada a efeito em 21/12/2020, foi aprovada a atualização de tarifário 

do serviço de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, para o ano de 2021, 

através da informação n.º 463/DA/2020, nela se incluindo o valor a 
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considerar para as perdas de água acidentais devidamente comprovadas 

(ponto 3.3.3 da referida informação técnica). ----------------------- 

Finalmente, e na situação ora em análise, verifica-se o preenchimento 

dos requisitos cumulativos antes enunciados, a saber: --------------- 

a)Apresentação tempestiva de requerimento pelo consumidor;----------- 

b)A faculdade de solicitar o recálculo não foi solicitada nos doze 

meses anteriores;--------------------------------------------------- 

c)Após ser constatado pelo fiscal de leituras, que havia um consumo 

exagerado de água, na instalação com o CIL 32164, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º 553/21, de 21 de outubro de 2021, que se 

anexa.-------------------------------------------------------------- 

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

Deste modo, e tendo em linha de conta as razões de facto e de direito 

antes enunciadas,  sugere-se que o presente assunto seja encaminhado 

à próxima reunião do órgão executivo e seja proferida deliberação 

especialmente traduzida no seguinte:--------------------------------- 

a)Retificação da fatura n.º 0100792021/0037003441 e 

0100792021/0037022356 tomando como valor o consumo médio mensal do 

cliente, referente aos últimos 6 meses, isto é, 13m3.---------------- 

b)Emissão de uma fatura diversa para cobrança do remanescente que diz 

respeito ao valor previsível do gasto de água derivado da rotura que 

neste caso é de 98m3 (124-26).--------------------------------------- 

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------- 

Chaves, 22 de outubro de 2021---------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

com competências delegadas------------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento--------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES DE 2021.11.02. ---- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

6. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº574/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº574/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

I – Antecedentes----------------------------------------------------- 

Mediante requerimento dirigido ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, com data de entrada nos competentes serviços municipais – 

Aplicação Medidata em 19/10/2021, registo de entrada 20181/21, que se 

anexa, a Senhora Maria Cecília Ressurreição Sousa , com uma instalação 

de água n.º 21471, veio, de modo sumário, solicitar a “revisão dos 

valores debitados”, em virtude de ter sido confrontado com uma fatura 

de consumo de água exagerado, ocasionado por um problema de uma rotura, 

que originou perda inadvertida de água e que não foi detetada 

atempadamente.------------------------------------------------------ 

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

No âmbito da situação ora em análise, importa, desde logo, chamar à 

colação que a entidade titular e gestora relativamente à provisão do 

serviço de água, saneamento e gestão de resíduos urbanos no respetivo 

território é o Município de Chaves (artigo 5.º do Regulamento Municipal 

dos serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas 

Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, atualmente em vigor), sendo 
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necessário lançar mão do regime jurídico das autarquias locais 

(aprovado em anexo à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual 

redação, e adiante RJAL), porquanto detém o município de atribuições 

no domínio do ambiente e saneamento básico (alínea k) do n.º 2 do 

artigo 23.º do RJAL), e a Câmara Municipal de competência para fixar 

os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais 

ou municipalizados, sem prejuízo, quando for caso disso, das 

competências legais das entidades reguladoras (alínea e) do n.º 1 do 

artigo 33.º do RJAL), e da aprovação do respetivo tarifário (artigo 

21.º do regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 

na atual redação). Mais refere o artigo 181.º do enunciado regulamento 

municipal que “Em tudo o que não se encontre especialmente previsto 

neste Regulamento é aplicável o disposto na legislação em vigor”.---- 

Na verdade, à luz do disposto no n.º 4 do artigo 69.º do Decreto-Lei 

n.º 194/2009 de 20 de agosto, na redação atual, a conservação em boas 

condições de funcionamento e salubridade dos sistemas prediais é da 

responsabilidade do proprietário.------------------------------------ 

Acresce que, atenta a previsão constante no n.º 1 do artigo 157.º do 

Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de Água, 

de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, 

atualmente em vigor, os utilizadores finais são responsáveis por todo 

o gasto de água em fugas ou perdas nos sistemas prediais, sendo certo 

que, na situação ora em análise, a consumidora, Senhora Maria Cecília 

Ressurreição Sousa, é responsável por todo o gasto de água em fugas 

ou perdas no seu sistema predial.------------------------------------ 

No entanto, e de acordo com o previsto nos números 2 e 3 do artigo 

157.º do Regulamento Municipal dos serviços de Abastecimento Público 

de Água, de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos 

Urbanos, atualmente em vigor, em casos de fugas não aparentes sobrevém 

a possibilidade de ter lugar o recálculo do excesso apurado nos termos 

do tarifário definido para estas situações - sendo certo que sobre 

este valor não incidirá a tarifa variável de saneamento e resíduos - 

desde que preenchidos os requisitos cumulativos que a seguir se 

enunciam:----------------------------------------------------------- 

a. Apresentação de requerimento do interessado, no prazo fixado para 

o efeito;----------------------------------------------------------- 

b. Não ter sido utilizada tal faculdade nos doze meses anteriores;- 

c. Comprovação do excesso de consumo pela Entidade Gestora.------- 

De referir que, em reunião ordinária da Câmara Municipal de Chaves, 

levada a efeito em 21/12/2020, foi aprovada a atualização de tarifário 

do serviço de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, para o ano de 2021, 

através da informação n.º 463/DA/2020, nela se incluindo o valor a 

considerar para as perdas de água acidentais devidamente comprovadas 

(ponto 3.3.3 da referida informação técnica).------------------------ 

Finalmente, e na situação ora em análise, verifica-se o preenchimento 

dos requisitos cumulativos antes enunciados,  a saber:--------------- 

a. Apresentação tempestiva de requerimento pelo consumidor;------- 

b. A faculdade de solicitar o recálculo não foi solicitada nos doze 

meses anteriores;--------------------------------------------------- 

c. Após ser constatado pelo fiscal de leituras, que havia um consumo 

exagerado de água, na instalação com o CIL 21471, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º 558/21, de 26 de outubro de 2021, que se 

anexa.-------------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 
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Deste modo, e tendo em linha de conta as razões de facto e de direito 

antes enunciadas, sugere-se que o presente assunto seja encaminhado à 

próxima reunião do órgão executivo e seja proferida deliberação 

especialmente traduzida no seguinte:--------------------------------- 

a. Retificação da fatura n.º 0090792021/0033110015 tomando como 

valor o consumo médio mensal do cliente, referente aos últimos 6 meses, 

isto é, 14m3.-------------------------------------------------------- 

b.Emissão de uma fatura diversa para cobrança do remanescente que diz 

respeito ao valor previsível do gasto de água derivado da rotura que 

neste caso é de 339m3 (353-14).-------------------------------------- 

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------- 

Chaves, 29 de outubro de 2021---------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

com competências delegadas------------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento--------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES DE 2021.11.02. ---- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

7. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº575/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº575/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

I – Antecedentes------------------------------------------------- 

Mediante requerimento dirigido ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, com data de entrada nos competentes serviços municipais – 

Aplicação Medidata em 22/09/2021, registo de entrada 20383/21, que se 

anexa, o Senhor Adriano Rito Fernandes, com uma instalação de água n.º 

10191, veio, de modo sumário, solicitar a “revisão dos valores 

debitados”, em virtude de ter sido confrontado com uma fatura de 

consumo de água exagerado, ocasionado por um problema de uma rotura, 

que originou perda inadvertida de água e que não foi detetada 

atempadamente.------------------------------------------------------ 

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

No âmbito da situação ora em análise, importa, desde logo, chamar à 

colação que a entidade titular e gestora relativamente à provisão do 

serviço de água, saneamento e gestão de resíduos urbanos no respetivo 

território é o Município de Chaves (artigo 5.º do Regulamento Municipal 

dos serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas 

Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, atualmente em vigor), sendo 

necessário lançar mão do regime jurídico das autarquias locais 

(aprovado em anexo à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual 

redação, e adiante RJAL), porquanto detém o município de atribuições 

no domínio do ambiente e saneamento básico (alínea k) do n.º 2 do 

artigo 23.º do RJAL), e a Câmara Municipal de competência para fixar 

os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais 

ou municipalizados, sem prejuízo, quando for caso disso, das 

competências legais das entidades reguladoras (alínea e) do n.º 1 do 

artigo 33.º do RJAL), e da aprovação do respetivo tarifário (artigo 

21.º do regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 

na atual redação). Mais refere o artigo 181.º do enunciado regulamento 
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municipal que “Em tudo o que não se encontre especialmente previsto 

neste Regulamento é aplicável o disposto na legislação em vigor”. --- 

Na verdade, à luz do disposto no n.º 4 do artigo 69.º do Decreto-Lei 

n.º 194/2009 de 20 de agosto, na redação atual, a conservação em boas 

condições de funcionamento e salubridade dos sistemas prediais é da 

responsabilidade do proprietário. ----------------------------------- 

Acresce que, atenta a previsão constante no n.º 1 do artigo 157.º do 

Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de Água, 

de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, 

atualmente em vigor, os utilizadores finais são responsáveis por todo 

o gasto de água em fugas ou perdas nos sistemas prediais, sendo certo 

que, na situação ora em análise, o consumidor, Senhor Adriano Rito 

Fernandes, é responsável por todo o gasto de água em fugas ou perdas 

no seu sistema predial.---------------------------------------------- 

No entanto, e de acordo com o previsto nos números 2 e 3 do artigo 

157.º do Regulamento Municipal dos serviços de Abastecimento Público 

de Água, de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos 

Urbanos, atualmente em vigor, em casos de fugas não aparentes sobrevém 

a possibilidade de ter lugar o recálculo do excesso apurado nos termos 

do tarifário definido para estas situações - sendo certo que sobre 

este valor não incidirá a tarifa variável de saneamento e resíduos - 

desde que preenchidos os requisitos cumulativos que a seguir se 

enunciam:----------------------------------------------------------- 

a. Apresentação de requerimento do interessado, no prazo fixado para 

o efeito;----------------------------------------------------------- 

b. Não ter sido utilizada tal faculdade nos doze meses anteriores;- 

c. Comprovação do excesso de consumo pela Entidade Gestora.------- 

De referir que, em reunião ordinária da Câmara Municipal de Chaves, 

levada a efeito em 21/12/2020, foi aprovada a atualização de tarifário 

do serviço de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, para o ano de 2021, 

através da informação n.º 463/DA/2020, nela se incluindo o valor a 

considerar para as perdas de água acidentais devidamente comprovadas 

(ponto 3.3.3 da referida informação técnica).------------------------ 

Finalmente, e na situação ora em análise, verifica-se o preenchimento 

dos requisitos cumulativos antes enunciados,  a saber:--------------- 

a. Apresentação tempestiva de requerimento pelo consumidor;------- 

b. A faculdade de solicitar o recálculo não foi solicitada nos doze 

meses anteriores;--------------------------------------------------- 

c. Após ser constatado pelo fiscal de leituras, que havia um consumo 

exagerado de água, na instalação com o CIL 10191, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º 560/21, de 29 de outubro de 2021, que se 

anexa.-------------------------------------------------------------- 

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

Deste modo, e tendo em linha de conta as razões de facto e de direito 

antes enunciadas, sugere-se que o presente assunto seja encaminhado à 

próxima reunião do órgão executivo e seja proferida deliberação 

especialmente traduzida no seguinte:--------------------------------- 

a. Retificação da fatura n.º 0100792021/0037095202 tomando como 

valor o consumo médio mensal do cliente, referente aos últimos 6 meses, 

isto é, 6m3.--------------------------------------------------------- 

b.Emissão de uma fatura diversa para cobrança do remanescente que diz 

respeito ao valor previsível do gasto de água derivado da rotura que 

neste caso é de 128m3 (134-6).--------------------------------------- 

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------- 

Chaves, 29 de outubro de 2021---------------------------------------- 
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O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

com competências delegadas------------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento--------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES DE 2021.11.02. ---- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

8. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº587/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº587/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

I – Antecedentes----------------------------------------------------- 

Mediante requerimento dirigido ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, com data de entrada nos competentes serviços municipais – 

Aplicação Medidata em 29/10/2021, registo de entrada 20551/21, que se 

anexa, o Senhor José Henrique Alturas Barbosa, com uma instalação de 

água n.º 17887, veio, de modo sumário, solicitar a “revisão dos valores 

debitados”, em virtude de ter sido confrontado com uma fatura de 

consumo de água exagerado, ocasionado por um problema de uma rotura, 

que originou perda inadvertida de água e que não foi detetada 

atempadamente.------------------------------------------------------ 

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

No âmbito da situação ora em análise, importa, desde logo, chamar à 

colação que a entidade titular e gestora relativamente à provisão do 

serviço de água, saneamento e gestão de resíduos urbanos no respetivo 

território é o Município de Chaves (artigo 5.º do Regulamento Municipal 

dos serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas 

Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, atualmente em vigor), sendo 

necessário lançar mão do regime jurídico das autarquias locais 

(aprovado em anexo à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual 

redação, e adiante RJAL), porquanto detém o município de atribuições 

no domínio do ambiente e saneamento básico (alínea k) do n.º 2 do 

artigo 23.º do RJAL), e a Câmara Municipal de competência para fixar 

os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais 

ou municipalizados, sem prejuízo, quando for caso disso, das 

competências legais das entidades reguladoras (alínea e) do n.º 1 do 

artigo 33.º do RJAL), e da aprovação do respetivo tarifário (artigo 

21.º do regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 

na atual redação). Mais refere o artigo 181.º do enunciado regulamento 

municipal que “Em tudo o que não se encontre especialmente previsto 

neste Regulamento é aplicável o disposto na legislação em vigor”.---- 

Na verdade, à luz do disposto no n.º 4 do artigo 69.º do Decreto-Lei 

n.º 194/2009 de 20 de agosto, na redação atual, a conservação em boas 

condições de funcionamento e salubridade dos sistemas prediais é da 

responsabilidade do proprietário. ----------------------------------- 

Acresce que, atenta a previsão constante no n.º 1 do artigo 157.º do 

Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de Água, 

de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, 

atualmente em vigor, os utilizadores finais são responsáveis por todo 

o gasto de água em fugas ou perdas nos sistemas prediais, sendo certo 

que, na situação ora em análise, o consumidor, Senhor José Henrique 
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Alturas Barbosa, é responsável por todo o gasto de água em fugas ou 

perdas no seu sistema predial.--------------------------------------- 

No entanto, e de acordo com o previsto nos números 2 e 3 do artigo 

157.º do Regulamento Municipal dos serviços de Abastecimento Público 

de Água, de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos 

Urbanos, atualmente em vigor, em casos de fugas não aparentes sobrevém 

a possibilidade de ter lugar o recálculo do excesso apurado nos termos 

do tarifário definido para estas situações - sendo certo que sobre 

este valor não incidirá a tarifa variável de saneamento e resíduos - 

desde que preenchidos os requisitos cumulativos que a seguir se 

enunciam:----------------------------------------------------------- 

a. Apresentação de requerimento do interessado, no prazo fixado para 

o efeito;----------------------------------------------------------- 

b. Não ter sido utilizada tal faculdade nos doze meses anteriores;- 

c. Comprovação do excesso de consumo pela Entidade Gestora.------- 

De referir que, em reunião ordinária da Câmara Municipal de Chaves, 

levada a efeito em 21/12/2020, foi aprovada a atualização de tarifário 

do serviço de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, para o ano de 2021, 

através da informação n.º 463/DA/2020, nela se incluindo o valor a 

considerar para as perdas de água acidentais devidamente comprovadas 

(ponto 3.3.3 da referida informação técnica).------------------------ 

Finalmente, e na situação ora em análise, verifica-se o preenchimento 

dos requisitos cumulativos antes enunciados,  a saber:--------------- 

a. Apresentação tempestiva de requerimento pelo consumidor; ------ 

b. A faculdade de solicitar o recálculo não foi solicitada nos doze 

meses anteriores;--------------------------------------------------- 

c. Após ser constatado pelo fiscal de leituras, que havia um consumo 

exagerado de água, na instalação com o CIL 17887, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º 577/21, de 29 de outubro de 2021, que se 

anexa.-------------------------------------------------------------- 

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

Deste modo, e tendo em linha de conta as razões de facto e de direito 

antes enunciadas, sugere-se que o presente assunto seja encaminhado à 

próxima reunião do órgão executivo e seja proferida deliberação 

especialmente traduzida no seguinte:--------------------------------- 

a.Retificação da fatura n.º 0100792021/0037090556 tomando como valor 

o consumo médio mensal do cliente, referente aos últimos 6 meses, isto 

é, 17m3.------------------------------------------------------------ 

b.Emissão de uma fatura diversa para cobrança do remanescente que diz 

respeito ao valor previsível do gasto de água derivado da rotura que 

neste caso é de 77m3 (94-17).---------------------------------------- 

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------- 

Chaves, 02 de novembro de 2021--------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

com competências delegadas------------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento--------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES DE 2021.11.02. ---- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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9. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº589/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº589/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

I – Antecedentes----------------------------------------------------- 

Mediante requerimento dirigido ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, com data de entrada nos competentes serviços municipais – 

Aplicação Medidata em 29/10/2021, registo de entrada 20140/21, que se 

anexa, o Senhor Diogo Rebelo Gomes Carneiro, com uma instalação de 

água n.º 18447, veio, de modo sumário, solicitar a “revisão dos valores 

debitados”, em virtude de ter sido confrontado com uma fatura de 

consumo de água exagerado, ocasionado por um problema de uma rotura, 

que originou perda inadvertida de água e que não foi detetada 

atempadamente.------------------------------------------------------ 

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

No âmbito da situação ora em análise, importa, desde logo, chamar à 

colação que a entidade titular e gestora relativamente à provisão do 

serviço de água, saneamento e gestão de resíduos urbanos no respetivo 

território é o Município de Chaves (artigo 5.º do Regulamento Municipal 

dos serviços de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas 

Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, atualmente em vigor), sendo 

necessário lançar mão do regime jurídico das autarquias locais 

(aprovado em anexo à lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual 

redação, e adiante RJAL), porquanto detém o município de atribuições 

no domínio do ambiente e saneamento básico (alínea k) do n.º 2 do 

artigo 23.º do RJAL), e a Câmara Municipal de competência para fixar 

os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais 

ou municipalizados, sem prejuízo, quando for caso disso, das 

competências legais das entidades reguladoras (alínea e) do n.º 1 do 

artigo 33.º do RJAL), e da aprovação do respetivo tarifário (artigo 

21.º do regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro 

na atual redação). Mais refere o artigo 181.º do enunciado regulamento 

municipal que “Em tudo o que não se encontre especialmente previsto 

neste Regulamento é aplicável o disposto na legislação em vigor”.---- 

Na verdade, à luz do disposto no n.º 4 do artigo 69.º do Decreto-Lei 

n.º 194/2009 de 20 de agosto, na redação atual, a conservação em boas 

condições de funcionamento e salubridade dos sistemas prediais é da 

responsabilidade do proprietário.------------------------------------ 

Acresce que, atenta a previsão constante no n.º 1 do artigo 157.º do 

Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento Público de Água, 

de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos Urbanos, 

atualmente em vigor, os utilizadores finais são responsáveis por todo 

o gasto de água em fugas ou perdas nos sistemas prediais, sendo certo 

que, na situação ora em análise, o consumidor, Senhor Diogo Rebelo 

Gomes Carneiro, é responsável por todo o gasto de água em fugas ou 

perdas no seu sistema predial.--------------------------------------- 

No entanto, e de acordo com o previsto nos números 2 e 3 do artigo 

157.º do Regulamento Municipal dos serviços de Abastecimento Público 

de Água, de Saneamento de Águas Resíduos e de Gestão de Resíduos 

Urbanos, atualmente em vigor, em casos de fugas não aparentes sobrevém 

a possibilidade de ter lugar o recálculo do excesso apurado nos termos 

do tarifário definido para estas situações - sendo certo que sobre 

este valor não incidirá a tarifa variável de saneamento e resíduos - 

desde que preenchidos os requisitos cumulativos que a seguir se 

enunciam:----------------------------------------------------------- 
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a. Apresentação de requerimento do interessado, no prazo fixado para 

o efeito;----------------------------------------------------------- 

b. Não ter sido utilizada tal faculdade nos doze meses anteriores;- 

c. Comprovação do excesso de consumo pela Entidade Gestora.------- 

De referir que, em reunião ordinária da Câmara Municipal de Chaves, 

levada a efeito em 21/12/2020, foi aprovada a atualização de tarifário 

do serviço de abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, para o ano de 2021, 

através da informação n.º 463/DA/2020, nela se incluindo o valor a 

considerar para as perdas de água acidentais devidamente comprovadas 

(ponto 3.3.3 da referida informação técnica).------------------------ 

Finalmente, e na situação ora em análise, verifica-se o preenchimento 

dos requisitos cumulativos antes enunciados, a saber:--------------- 

a. Apresentação tempestiva de requerimento pelo consumidor;------- 

b. A faculdade de solicitar o recálculo não foi solicitada nos doze 

meses anteriores;--------------------------------------------------- 

c. Após ser constatado pelo fiscal de leituras, que havia um consumo 

exagerado de água, na instalação com o CIL 18447, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º 578/21, de 29 de outubro de 2021, que se 

anexa.-------------------------------------------------------------- 

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

Deste modo, e tendo em linha de conta as razões de facto e de direito 

antes enunciadas, sugere-se que o presente assunto seja encaminhado à 

próxima reunião do órgão executivo e seja proferida deliberação 

especialmente traduzida no seguinte:--------------------------------- 

a. Retificação da fatura n.º 0090792021/0033110311 tomando como 

valor o consumo médio mensal do cliente, referente aos últimos 6 meses 

isto é, 5m3.--------------------------------------------------------- 

b.Emissão de uma fatura diversa para cobrança do remanescente que diz 

respeito ao valor previsível do gasto de água derivado da rotura que 

neste caso é de 46m3 (51-5).----------------------------------------- 

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------- 

Chaves, 02 de novembro de 2021--------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

com competências delegadas------------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento--------------------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES DE 2021.11.02. ---- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. AUDITOR EXTERNO/EMISSÃO DE RELATÓRIO SEMESTRAL SOBRE A SITUAÇÃO 

ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO – 1º SEMESTRE DE 2021. INFORMAÇÃO 

Nº32/DGF/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

De acordo com o previsto na alínea d), do nº 2, do artº 77º, da Lei 

nº 73/2013, de 3 de setembro, compete ao auditor externo nomeado por 

deliberação da Assembleia Municipal, remeter semestralmente aos órgãos 

executivo e deliberativo, informação sobre a respetiva situação 

económica e financeira; --------------------------------------------- 

Para o efeito, submete-se ao órgão executivo municipal, para 

conhecimento, o relatório sobre a situação económica e financeira do 

município, à data de 30 de junho do corrente ano, emitido pelo Revisor 

Oficial de Contas, devendo, posteriormente, ser remetido para a 

próxima sessão da Assembleia Municipal, para sancionamento. --------- 

Chaves, 27 de outubro de 2021 --------------------------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

- Relatório semestral emitido pelo Revisor Oficial de Contas -------- 

- Demonstrações Financeiras 1º semestre 2021 ------------------------ 

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

2021.11.03. --------------------------------------------------------

Ao órgão executivo municipal para apreciação e deliberação. --------- 

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

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

vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Eng. Francisco 

Baptista Tavares, para sobre o relatório tecer o seguinte comentário, 

nos primeiros seis meses do corrente ano, nota-se que a taxa de 

execução do orçamento é muito baixa, o que é preocupante, verificando-

se um acréscimo muito significativo com as despesas correntes e uma 

reduzida taxa de execução das despesas de capital. ------------------ 

Espera uma evolução positiva, na taxa de execução do orçamento durante 

o segundo semestre. ------------------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo tendo, 

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

- No decorrer do anterior mandato e já no atual mandato, os 

empreiteiros têm, recorrentemente, solicitado prorrogações de prazos 

nas execuções das empreitadas de obras públicas, motivados pelos 

condicionalismos provocados pela pandemia “Covid 19”, quer por 

dificuldades na aquisição dos materiais de construção civil 

necessários às obras, quer por escassez de mão de obra no setor, o que 

leva à impossibilidade de execução dos contratos nos prazos 

inicialmente previstos, decorrendo disso menor taxa de execução nos 

investimentos. ----------------------------------------------------- 

- Aquando da preparação e elaboração do orçamento existe uma perspetiva 

maximalista e com o decorrer do ano são feitas alterações ao orçamento 

que o vão corrigindo e harmonizando com a execução expectável. ------ 
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- Durante o primeiro semestre, as despesas correntes aumentaram, 

comparativamente com o ano anterior, pela ajuda que o Município de 

Chaves atribuiu, quer às empresas dos setores mais afetados, quer às 

famílias em dificuldades com a paragem da economia, tudo no âmbito das 

medidas de apoio aprovadas pela Câmara no combate ao agravamento das 

condições sociais e económicas decorrentes pandemia “Covid 19”, 

destacando ainda que o Município de Chaves, manteve o apoio financeiro 

às associações humanitárias “bombeiros”, às associações recreativas, 

sociais e desportivas, deu um apoio extraordinário às entidades em que 

assume responsabilidade societárias, como a empresa municipal ou a 

Eurocidade e assumiu as despesas associadas com a instalação e 

funcionamento do centro de vacinação “covid 19, no pavilhão da 

“Expoflavia”, entre outras despesa imprevistas, sendo sua opinião que 

é razoável que a despesa corrente aumente em anos de crise sanitária. 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP 

(Chaves Primeiro), Eng. Carlos Afonso de Moura Teixeira, tendo 

referido que do relatório em análise e discussão, consta uma 

comparticipação financeira de aproximadamente 500 mil euros para 

cobertura do prejuízo das entidades públicas, questionando o motivo e 

se está a ser feito o devido acompanhamento da situação financeira da 

Empresa Municipal “GEMC”. ------------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo tendo, 

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

A empresa municipal “GEMC” fruto das decisões do Governo, teve a sua 

atividade praticamente encerrada, durante o primeiro semestre de 2021, 

ou seja, o parque campismo, as termas, os parquímetros e as piscinas 

municipais não funcionaram durante este período. -------------------- 

No entanto, a “GEMC”, suportou os seus custos operacionais na integra, 

ou seja, por ser uma entidade pública não pode concorrer inicialmente 

aos apoios que o Estado concedeu às empresas que viram a sua atividade 

reduzida ou diminuída, pela pandemia “Covid 19”. -------------------- 

É sua opinião que estamos perante uma situação excecional e que 

acabando a pandemia, a empresa municipal retomará a sua atividade 

normal, sendo previsível que ainda durante o corrente ano os valores 

do “deficit” venham para os valores de 2014 e 2015, mantendo-se o 

nível de afluência positivo que se tem verificado, e para o próximo 

ano, se deseja que se verifique uma situação de equilíbrio entre a 

receita e a despesa. ------------------------------------------------

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

De seguida, usou, novamente, da palavra, o Vereador da coligação 

PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Eng. Carlos Afonso de Moura 

Teixeira, tendo referido que a correção será feita pela arrecadação 

de receita e não pelo controlo da despesa. -------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo tendo, 

referido que o controlo da despesa tem vindo a ser tratado, tanto mais 

que existem investimentos que estão a ser realizados nesse sentido, 

dando como exemplo a melhoria da eficiência térmica, evitando-se 

gastos excessivos com energia. -------------------------------------- 

No que diz respeito aos gastos com o pessoal, os mesmos já se encontram 

no mínimo, podendo-se eventualmente melhorar a eficiência do sistema 

de operação dos parquímetros. -------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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De seguida, usou da palavra, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP 

(Chaves Primeiro), Eng. Francisco Baptista Tavares, tendo tecido os 

seguintes comentários: ---------------------------------------------- 

É sua opinião que o controlo financeiro exercido pelos Municípios às 

empresas municipais não é fácil, podendo até, neste contexto, ser 

benéfico à integração da empresa municipal na Câmara Municipal. 

Foi com alguma perplexidade que viu uma anulação, do orçamento 

municipal de 7 milhões de euros referente à taxa de ocupação de 

subsolo, estando-se a fazer um orçamento com valor empolado, bem como 

um número exagerado de alterações ao orçamento (23 alterações) 

desvirtuando por completo o orçamento inicial, defendendo que estas 

devem ser em menor número e mais concentradas, não estando em causa 

qualquer questão de legalidade, mas, em sua opinião os instrumentos 

orçamentais devem ser minimamente respeitados, caso contrário não 

valeria a pena elaborar orçamentos municipais. ---------------------- 

O relatório evidencia uma execução muito baixa do orçamento municipal, 

com um aumento da despesa corrente e uma taxa execução das despesas 

de capital muito aquém do previsto, tudo isto num orçamento que foi 

corrigido para aproximadamente 60 milhões de euros com a integração 

do saldo de gerência do ano anterior. ------------------------------- 

Sendo sua opinião que a renegociação dos empréstimos (dívida) do 

município com a banca, não foi favorável para o Município, pois 

atualmente a taxa de juro está baixíssima e com o aumento do prazo de 

pagamento dos empréstimos, a amortização será num prazo maior e caso 

se verifique uma subida da taxa de juro, os encargos com a banca terão 

reflexos muito negativos nas contas do Município. ------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo tendo, 

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

Relativamente a análise efetuada pelo vereador, convém esclarecer que 

em relação às previsões orçamentais da taxa de ocupação do subsolo, 

houve uma alteração na conformação dessa taxa com a Lei e se recebeu, 

entretanto, uma sentença do Tribunal, tendo o Município de Chaves sido 

alertado para a cobrança indevida e ilegal de tal taxa, facto que 

motivou a anulação de previsão de tal montante e em substituição, 

conta-se agora com o muitíssimo menor valor da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem – TMDP, que assim ocorreu por necessidade de 

respeitar as decisões do Tribunal. ---------------------------------- 

Sendo certo, que aquando da elaboração do orçamento a mesma foi 

prevista por existirem processos a correr em Tribunal que apontavam 

para essa cobrança, assim o valor deveria estar devidamente inscrito 

no orçamento municipal. --------------------------------------------- 

No que diz respeito aos juros da dívida que refere também 

manifestamente não se concorda de modo algum com a apreciação efetuada 

pelo Sr Vereador. Dizer que os mesmos venham a aumentar é especulação 

sobre o futuro. A verdade é que reduzimos quer o valor nominal das 

taxas que eram cobradas pelos empréstimos, recordo que eram as mais 

altas taxas comerciais em muitas das dívidas que não estavam ainda 

assumidas, quer ainda por termos reduzido o valor global do montante 

em dívida e sobre o qual incidem agora essa taxas, pois a dívida do 

município em 2017, era ultrapassava os 40 milhões de euros e atualmente 

estará abaixo dos 26 milhões de euros. Assim, mesmo que a taxa de juro 

venha a aumentar no futuro, incidirá sempre sobre um montante total 

em dívida muito menor que o que existia em 2017, razão pela qual não 

aumentarão os encargos com juros na sua globalidade. A gestão da dívida 

realizada permitiu enormes poupanças ao município, pelo que não se 
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concorda que se afirme que os juros serão maiores. Não haverá forma 

de esconder a divida negativa que a anterior gestão do PSD gerou e 

agora passar responsabilidades para o atual executivo, afirmando que 

aumentará no futuro, quando a verdade é que diminui. ---------------- 

Mais, atualmente o Município de Chaves tem a divida toda negociada com 

a banca, e que infelizmente, anteriormente, nem isso acontecia. ----- 

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

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

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

 

 

2.2. AUTO DE ARREMATAÇÃO - CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTE DE CHAVES. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 159/DAG/21. ---------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes ---------------------------------------------------- 

1. Considerando que incumbe à Câmara Municipal administrar o domínio 

público municipal nos termos da Lei (cfr. a alínea qq) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

ulterior redação), sendo certo que a enunciada competência foi objeto 

de delegação no Senhor Presidente da Câmara Municipal de Chaves, na 

sequência de aprovação a Proposta n.º 5/GAPV/2021, em reunião do órgão 

executivo levada a efeito em 19/10/2021, em especial no ponto II.I A 

– 27. --------------------------------------------------------------- 

2. Considerando que a Câmara Municipal, como proprietária do Centro 

Coordenador de Transporte de Chaves, na tentativa de dinamizar tal 

infraestrutura municipal, lançou procedimento de hasta pública, 

conforme proposta n.º 55/GAPV/21, aprovada em reunião do órgão 

executivo municipal de 27/05/2021, tendo atualizado o enunciado 

procedimento à luz da informação/proposta n.º 98/DAG/21, aprovada em 

reunião do órgão executivo municipal de 09/07/2021, e, posteriormente, 

em sintonia com a informação/proposta n.º 116/DAG/2021, aprovada em 

reunião do órgão executivo municipal de 02/09/2021; ----------------- 

3. Considerando que, em cumprimento da ulterior deliberação adotada, 

foi feita a divulgação do programa para atribuição das licenças de 

ocupação dos gabinetes e cais existentes no Centro Coordenador de 

Transportes, através do Edital 134/2021, de 8 de setembro de 2021; -- 

4. Considerando que o ato público mencionado, se realizou no dia 25 

de outubro, pelas 10 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, 

perante a Comissão designada para o efeito, conforme previsto no artigo 

2.º, do programa da hasta pública em apreciação; -------------------- 

5. Considerando que, em sede de tal ato, compareceram dois 

candidatos, atentas as declarações de representação, e foram 

apresentadas duas propostas para os lotes 1 e 2, conforme auto de 

arrematação lavrado pela Comissão que se anexa; --------------------- 

6. Considerando que, atento o enunciado no ponto anterior, revela-

se imprescindível assegurar a adjudicação definitiva dos lotes 1 e 2, 

através de deliberação da Câmara Municipal de Chaves, conforme 

previsão constante no n.º 7 do artigo 3.º do respetivo programa de 

atribuição licenças de ocupação dos gabinetes e cais existentes no 

Centro Coordenador de Transporte de Chaves, e ainda a declaração de 

deserção relativamente aos lotes 3, 4 e 5, em virtude de não ter sido 

apresentada qualquer proposta para cada um dos enunciados lotes. ----

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

Em coerência com as razões acima enunciadas, e atenta a delegação da 

competência da Câmara Municipal no Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Chaves, na sequência de aprovação a Proposta n.º 
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5/GAPV/2021, em reunião do órgão executivo levada a efeito em 

19/10/2021, em especial no ponto II.I A – 27 da mesma – consubstanciada 

na administração do domínio público municipal nos termos da Lei (cfr. 

a alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na ulterior redação) - tomo a liberdade de sugerir 

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

1. Aprovação do auto de arrematação em anexo pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Chaves, atenta a delegação de competências 

antes enunciada, especialmente traduzido no seguinte: --------------- 

a)  A adjudicação e atribuição da licença de ocupação do Lote 1 – 

Gabinete 1 e Cais 1 à Turichaves, Unipessoal Lda. pelo valor mensal 

de €60,00 (sessenta euros); ----------------------------------------- 

b) A adjudicação e atribuição da licença de ocupação do Lote 2 – 

Gabinete 2 e Cais 2 à Socitransa, Sociedade de Transportes, S.L., em 

Portugal, pelo valor mensal de €60,00 (sessenta euros); ------------- 

c) A declaração de deserção relativamente aos lotes 3, 4 e 5, em 

virtude de não ter sido apresentada qualquer proposta para cada um dos 

enunciados lotes; --------------------------------------------------- 

d) A notificação da adjudicação e atribuição da licença de ocupação 

aos adjudicatários enunciados nas alíneas a) e b), tendo em vista 

tramitação ulterior em sintonia com o respetivo programa da hasta 

pública; ----------------------------------------------------------- 

2. Dar conhecimento da decisão que vier a ser tomada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Chaves ao órgão executivo, na próxima 

reunião ordinária; -------------------------------------------------- 

3. De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Senhor 

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

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

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

Chaves, aos 29 de outubro de 2021. ---------------------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Carla Negreiro) ---------------------------------------------------- 

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

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

2021.10.29. --------------------------------------------------------

Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada. 

Proceda-se conforme preconizado na mesma. --------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.3. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – VIATURA 06-ZV-82, PROPRIEDADE DE LUCÍLIA 

CARRIÇO ALEGRIA SANTOS. INFORMAÇÃO Nº08/DGF/SA/2021. ---------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da exposição apresentada pelo Sra. Lucília Carriço 

Alegria Santos, na qual responsabiliza o Município pelos danos 

causados na viatura Peugeot, com matrícula 06-ZV-82, provocados por 

uma tampa de saneamento solta, na Rua das Casas dos Montes.----------  

Feitas as diligências necessárias pela Divisão de Ambiente, foram 

considerados prejuízos no valor de 200,00€ (Duzentos euros) acrescidos 

de IVA à taxa legal em vigor.---------------------------------------- 

Como o sinistro não se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice 

de Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250€ (duzentos e 

cinquenta euros).--------------------------------------------------- 
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Assim, o Município deverá liquidar diretamente ao lesado o valor de 

200,00€ (Duzentos euros) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.--- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 2407/2021 e do compromisso nº 3463/2021.------------- 

Chaves, 04 de Novembro de 2021-------------------------------------- 

A assistente técnica------------------------------------------------ 

(Anabela Ferreira)-------------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo)--------------------------------------- 

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

2021.11.08. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.4. DEFINIÇÃO DA TAXA DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS A LIQUIDAR 

NO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2022. PROPOSTA Nº 02/GAP/2021. ------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

a) Nos termos do disposto na alínea a), do artº14º, da Lei nº 

73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, e do art.º 1º do 

Código do Imposto municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 287/2003, de 12 de novembro e respetivas alterações, o IMI – imposto 

municipal sobre imóveis, incide sobre o valor tributável dos prédios 

rústicos e urbanos situados no território português, constituindo 

receita dos municípios onde os mesmos se encontram localizados; ----- 

b) Considerando que, o referido Diploma legal - CIMI, tem vindo a 

sofrer algumas alterações, promovidas pela Leis de Orçamento de 

Estado, em cada ano, bem como, na sequência da utilização pelo Governo 

da autorização legislativa conferida pela Assembleia da República, do 

Decreto-lei nº 41/2016, de 1 de agosto, que produziu alterações de 

natureza tributária ao CIMI, bem como a outros impostos; ------------ 

c) Considerando que, nos termos do referido CIMI, na sua atual 

redação, cabe ao município, mediante deliberação da Assembleia 

Municipal, fixar a taxa a aplicar em cada ano, nos termos do nº 5, do 

artº112º e dentro dos limites previstos na alínea c) do nº 1 do mesmo 

artigo 112º; -------------------------------------------------------- 

d) Considerando que, de acordo com o aludido nº 1, do artº112º do 

CIMI, na sua atual redação, encontram-se previstos os respetivos 

intervalos, para fixação das seguintes taxas: ----------------------- 

a) Prédios rústicos: 0,8%; ------------------------------------------ 

b) (Revogada.) (Redação da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro) ---- 

c) Prédios urbanos - de 0,3 % a 0,45 %. (Redação da Lei n.º 7-A/2016, 

de 30 de março) ----------------------------------------------------- 

e) Tendo em conta que o CIMI, na sua atual redação, permite, de 

acordo com o disposto no artigo 112º, promover a discriminação positiva 

ou negativa dos contribuintes sujeitos à tributação definida no código 

supra; ------------------------------------------------------------- 

f) Considerando que, desde o ano de 2018, tem vindo a ser, 

progressivamente, reduzida a taxa de IMI, a saber: ------------------ 
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II – Estratégia procedimental: -------------------------------------- 

a) Considerando que, na senda do que tem vindo a ser praticado, e 

tendo em vista a determinação da taxa IMI a vigorar e liquidar e cobrar 

em 2022, propõe-se a manutenção da taxa de IMI, fixando, para os 

prédios urbanos, a seguinte taxa: ----------------------------------- 

• Prédios urbanos – 0,30%; -------------------------------------- 

b) Considerando ainda que, de acordo com o artº112-A, do CIMI, na 

sua atual redação, podem os municípios, mediante deliberação da 

Assembleia Municipal, fixar uma redução da taxa do imposto municipal 

sobre imóveis que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar 

ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação própria e 

permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja 

efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, 

nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar, 

de acordo com a seguinte tabela: ------------------------------------ 
Número de dependentes a cargo Dedução fixa 

1 20,00€ 

2 40,00€ 

3 ou mais 70,00€ 

c) Considerando, ainda, que o município pretende promover políticas 

de incentivo à reabilitação urbana, não só premiando os proprietários 

que façam obras de reabilitação do seu património (discriminação 

positiva), mas também penalizando os proprietários que descurem a 

manutenção do seu património edificado, entende-se que, os 

proprietários de edifícios ou frações no centro histórico sejam 

abarcados por um conjunto de majorações e minorações em sede de IMI, 

previstas no CIMI, na sua atual redação, muito concretamente: ------- 

• Redução de 15% da taxa de IMI, em prédios urbanos localizados 

na Área de Reabilitação Urbana - ARU, nos termos do nº 6º, do art.º 

112º do CIMI, na sua atual redação, mas que não se encontrem em estado 

de ruína, degradados ou devolutos; ---------------------------------- 

• Redução de 15% da taxa de IMI a aplicar aos prédios urbanos 

arrendados localizados na ARU do centro histórico, que pode ser 

cumulativa com a anterior, de acordo com o previsto no nº 7 do art.º 

112º do CIMI, na sua atual redação; --------------------------------- 

• Majoração em 30% da taxa de IMI a aplicar a prédios urbanos 

degradados, que, independentemente da sua localização, não cumpram 

satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas 

e bens, nos termos do art.º 8º, do artº112 do CIMI, na sua atual 

redação; ----------------------------------------------------------- 

• Elevar, anualmente, ao triplo, a taxa de IMI prevista para 

prédios urbanos que se encontrem em ruínas ou devolutos há mais de um 

 

  

2019 0,325

2020 0,313

2021 0,300

REDUÇÃO TX IMI/ ANO

2017 0,350

2018 0,338

 



                                                                F. 269 

                                                                  _____________________ 

 
ano, nos termos do n.º 3, do art.º 112º, do CIMI, na sua atual redação, 

considerando-se devolutos ou em ruínas, os prédios como tal, definidos 

em diploma próprio; ------------------------------------------------- 

d) Considerando que, como se tem vindo a verificar, as 

discriminações descritas podem consubstanciar um fator de forte 

impacto na criação de condições de atratividade para novos 

investimentos, tão necessários em zonas do interior como aquela em que 

se insere o município. ---------------------------------------------- 

e) Considerando que, O Município aprovou o Regulamento de atribuição 

de Benefícios Fiscais, publicitado na 2ª Série do DR, em 27 de agosto 

de 2020, convém realçar que, decorrem do mesmo, a possibilidade de 

isenções adicionais, no âmbito de incentivo à reabilitação urbana e 

cuja atribuição dependem de requerimento do particular e previstos no 

artº9 do aludido Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do 

Município de Chaves, a saber: --------------------------------------- 

“Artigo 9.º --------------------------------------------------------- 

Incentivos à reabilitação urbana ------------------------------------ 

1 — Os prédios urbanos ou frações autónomas, concluídos há mais de 30 

anos ou localizados em Área de Reabilitação urbana — ARU poderão 

usufruir dos seguintes benefícios: ---------------------------------- 

a) Isenção do IMI por um período de três anos a contar do ano da 

conclusão das obras de reabilitação, inclusive, podendo ser renovado, 

a requerimento do proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis 

afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria 

e permanente; ------------------------------------------------------- 

b) Isenção do IMT nas aquisições de imóveis destinados a intervenções 

de reabilitação, desde que o adquirente inicie as respetivas obras no 

prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição; ------------ 

c) Isenção do IMT na primeira transmissão, subsequente à intervenção 

de reabilitação, a afetar a arrendamento para habitação permanente ou, 

quando localizado em área de reabilitação urbana, também a habitação 

própria e permanente. ----------------------------------------------- 

2 — Para efeitos de atribuição dos benefícios referidos no número 

anterior, devem encontrar- -se preenchidas cumulativamente as 

seguintes condições: a) Ser objeto de intervenções de reabilitação de 

edifícios promovidas nos termos do RJRU ou do regime excecional do 

Decreto -Lei n.º 95/2019, de 18 de julho; b) Em consequência da 

intervenção prevista na alínea anterior, o respetivo estado de 

conservação esteja dois níveis acima do anteriormente atribuído, e 

tenha, no mínimo, um nível Bom nos termos do disposto no Decreto -Lei 

n.º 266 -B/2012, de 31 de dezembro, e sejam cumpridos os requisitos 

de eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis aos 

edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 118/2013, 

de 20 de agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 95/2019, de 18 de 

julho. ------------------------------------------------------------- 

3 — De acordo com o estabelecido no n.º 3 do artigo 45.º do EBF, os 

benefícios referidos nas alíneas do n.º 1 do presente artigo não 

prejudicam a liquidação e cobrança dos respetivos impostos, nos termos 

gerais. ------------------------------------------------------------ 

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

1 - Assim em coerência com as razões de fato acima enunciadas, tomo a 

liberdade de propor, ao órgão executivo municipal, o seguinte: ------ 

a) Que se delibere fixar a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis, 

para prédios Urbanos, em 0,30%, sujeita às minorações e majorações 

acima expostas; ----------------------------------------------------- 

b) Que se delibere fixar, nos termos do art.º 112 - A, do CIMI, na 

sua atual redação, para imóveis destinados a habitação própria e 
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permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, uma 

redução da taxa a vigorar no ano a que respeita o imposto, atendendo 

ao número de dependentes que, nos termos do previsto no Código do IRS, 

compõem o agregado familiar do proprietário a 31 de dezembro, de acordo 

com o quadro seguinte: ---------------------------------------------- 
Número de dependentes a cargo Dedução fixa 

1 20,00€ 

2 40,00€ 

3 ou mais 70,00€ 

c) Que se delibere fixar as seguintes minorações, nos termos do 

CIMI: (1) ----------------------------------------------------------- 

• Redução de 15% da taxa de IMI, em prédios urbanos localizados na 

Área de Reabilitação Urbana - ARU, nos termos do nº 6º, do artº112 do 

CIMI, na sua atual redação, mas que não se encontrem em estado de 

ruína, degradados ou devolutos; ------------------------------------- 

• Redução de 15% da taxa de IMI a aplicar aos prédios urbanos 

arrendados localizados na ARU do centro histórico, que pode ser 

cumulativa com a anterior, de acordo com o previsto no nº 7 do art.º 

112 do CIMI, na sua atual redação; ---------------------------------- 

. Majoração em 30% da taxa de IMI a aplicar a prédios urbanos 

degradados, que, independentemente da sua localização, não cumpram 

satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas 

e bens, nos termos do artº8º, do artº112º do CIMI, na sua atual 

redação; ----------------------------------------------------------- 

• Elevar, anualmente, ao triplo, a taxa de IMI prevista para prédios 

urbanos que se encontrem em ruínas ou devolutos há mais de um ano, nos 

termos do nº3, do artº112º, do CIMI, na sua atual redação, 

considerando-se devolutos ou em ruínas, os prédios como tal definidos 

em diploma próprio; ------------------------------------------------- 

d) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, dever-se-á 

remeter a mesma à Assembleia Municipal para aprovação. -------------- 

e) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão deliberativo, dever-se-á promover a respetiva comunicação à 

Autoridade Tributária e Aduaneira, até ao dia 31 de dezembro de 2021, 

no cumprimento do nº 14, do referido art.º 112º, do CIMI, na sua atual 

redação; ----------------------------------------------------------- 

f) Tal comunicação deverá ser efetuada obrigatoriamente por 

transmissão eletrónica de dados, através da aplicação disponibilizada 

no site do “Portal das Finanças” da AT (www.portaldasfinancas.gov.pt), 

opção Entidades Públicas/Serviços/Entregar /Registar Taxas, 

salientando-se que, as taxas de majoração ou minoração, fixadas e 

aprovadas, deverão ser também inseridas através da aplicação, mediante 

a identificação dos respetivos prédios, cabendo aos serviços 

municipais competentes – UFSCH- promover a sua discriminação. ------- 

g) Caberá, à ATA – Autoridade Tributária e Aduaneira, efetuar, de 

forma automática e com base nos elementos que dispõe, a execução da 

deliberação da assembleia municipal no prazo legal, tendo em conta o 

número de dependentes que integram o agregado familiar na declaração 

modelo 3 de IRS, cuja obrigação de entrega ocorre no ano a que respeita 

o IMI, desobrigando os municípios de tal formalidade. --------------- 

Chaves, 02 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

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

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

(1) De registar que, as minorações e majorações ora fixadas, já 

resultam da ARU aprovada pela Assembleia Municipal. ----------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

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

 

 

2.5. CRIAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP), PARA O 

ANO DE 2022. PROPOSTA Nº 04/GAP/2021. ------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento Legal: -------------------------------------------- 

1. Considerando que a Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro – Lei das 

Comunicações Eletrónicas, na sua atual redação, estabelece, no seu 

artº 106º que os direitos e encargos relativos à implantação, passagem 

e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das 

empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado 

municipais, podem originar o estabelecimento de uma Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem (TMDP), cuja remuneração se encontra prevista no 

Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio, pela utilização de 

infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

eletrónicas que pertençam ao domínio público e privado das autarquias; 

2. Considerando que, na sequência da publicação da Lei n.º 127/2015, 

de 3 de setembro, que altera o regime da TMDP fixado na LCE, nos 

municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes 

e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local 

fixo são responsáveis pelo seu pagamento, sendo que, decorre da mesma 

alteração legislativa, que a taxa é determinada com base na aplicação 

de um percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas 

referidas empresas, para todos os clientes finais do respetivo 

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

3. Considerando que, o percentual é aprovado anualmente por cada 

município até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se 

destina a sua vigência, não podendo ultrapassar 0,25%, sendo que, os 

procedimentos de cobrança e entrega mensais aos municípios, das 

receitas provenientes da TMDP, a adotar pelas empresas que oferecem 

redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em 

local fixo, estão definidos Regulamento n.º 38/2004, publicado a 29 

de setembro, devendo, as empresas sujeitas a TMDP, produzir a 

informação necessária, por município, de modo a possibilitar o 

apuramento do valor base de incidência, das respetivas percentagens e 

do cálculo do montante das taxas, de forma transparente e auditável; 

4. Considerando que, em complemento do regime fixado na LCE, o 

Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, estabelece, no nº 1, do seu 

artº 12º, o seguinte: ----------------------------------------------- 

“1 - Pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio público e 

privado municipal, que se traduza na construção ou instalação de 

infraestruturas aptas, por parte de empresas que ofereçam redes e 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, é devida 

a taxa municipal de direitos de passagem, nos termos do artigo 106.º 

da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 

10 de fevereiro, não sendo permitida a cobrança de quaisquer outras 

taxas, encargos ou remunerações por aquela utilização e 

aproveitamento, sem prejuízo do disposto no artigo 13.º” ------------ 

5. Considerando que, o apuramento anual do valor base de incidência, 

tendo em vista a determinação do percentual a aplicar, sobre o total 

da faturação mensal emitida pelas referidas empresas, para todos os 

clientes finais do município de Chaves, resulta num montante estimado 
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de cerca de 4.000.000,00€/ano, traduzindo um valor de receita cobrada 

anual na ordem dos 10.000,00€. -------------------------------------- 

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

1. Considerando que, a Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro de 2004, 

na sua atual redação, estabelece o regime jurídico aplicável às redes 

e serviços de comunicações eletrónicas e aos recursos e serviços 

conexos e define as competências da autoridade reguladora nacional 

neste domínio; ------------------------------------------------------ 

2. Considerando que, no âmbito da referida legislação, mais 

precisamente no seu artigo 106º, foi criada a Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem, (TMDP), a qual obedece aos seguintes princípios: 

i. A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre 
cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para 

todos os clientes finais do correspondente Município; --------------- 

ii. Considerando que, o percentual referido no ponto anterior é 

aprovado anualmente por cada Município até ao fim do mês de dezembro 

do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar 

os 0,25%; ----------------------------------------------------------- 

3. Considerando que, o Regulamento nº 38/2004, publicado na II Série 

do Diário da República nº 230, de 29 de setembro, da responsabilidade 

do ICP – ANACOM, estabelece os procedimentos de cobrança e entrega 

mensais aos municípios das receitas provenientes da TMDP. ----------- 

III – Proposta em sentido estrito: ---------------------------------- 

1. Face ao exposto, propõe-se que seja submetida, a presente proposta, 
ao órgão executivo municipal, no exercício da sua competência fixada 

na alínea ccc), do nº1, do  artº33, do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, consubstanciada na criação da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem (TMDP) para o ano de 2022, fixando-se, a mesma, 

em 0,25% sobre a faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem 

redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, 

em local fixo, dos domínios público e privado municipal; ------------ 

2. Sequencialmente, caso a proposta ora em apreciação venha a ser 

aprovada pelo órgão executivo municipal, deverá, a mesma, ser 

sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua próxima sessão, 

a ocorrer no mês de dezembro, do corrente ano, ao abrigo do previsto 

na alínea b), do nº1, do artº 25º,) do mencionado Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, e da alínea b) do nº3, do artº 106º, da 

Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua atual redação; ------------ 

3. Por fim, em caso de aprovação da presente proposta pelo órgão 

deliberativo municipal, que seja dado conhecimento de tal deliberação 

ao ICP- Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). --------------- 

Município de Chaves, 02 de novembro de 2021 ------------------------- 

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

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

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

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

 

 

2.6. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO JUDICIAL NO ÂMBITO DO PROCESSO N.º 

274/21.3BEMDL. PROPOSTA N.º 27/GAPV/2021 ------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. No âmbito do Processo n.º 274/21.3BEMDL, resultante de 

interposição de Ação administrativa, em setembro de 2021, pelo Autor 

Sport Relva – Construção e Manutenção de Relvados e Obras Públicas, 
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Lda., contra o réu Município de Chaves, foi peticionado o pagamento 

do montante de €13.086,63, acrescido de IVA à taxa legal, o que perfaz 

a quantia de €16.096,55 (dezasseis mil e noventa e seis euros e 

cinquenta e cinco cêntimos), correspondentes aos valores inerentes à 

realização de trabalhos adicionais, atento o teor do contrato 

celebrado em 2017;  ------------------------------------------------- 

2. Neste enquadramento, foi gizado acordo entre a Autora e o réu no 

sentido de transigir sobre o montante global de €16.096,55 (dezasseis 

mil e noventa e seis euros e cinquenta e cinco cêntimos), conforme 

requerimento apresentado em 15/10/2021 pelas partes, sendo certo que 

o Município réu tem a pagar o enunciado valor à Autora, nos trinta 

dias seguintes ao trânsito em julgado da sentença homologatória, e as 

custas serão pagas em partes iguais, ambos prescindindo, 

reciprocamente, de custas de parte; --------------------------------- 

3. Nesta conformidade, e não obstante a competência de representação 

em juízo do Município caber ao Presidente da Câmara, à luz da previsão 

constante na alínea a) do n.º 1 e na alínea g) do n.º 2 do artigo 35.º 

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

importa colher homologação da transação judicial ora em análise junto 

do órgão executivo. ------------------------------------------------- 

II – Da Proposta Stricto Sensu ----------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, e à luz da leitura 

conjugada da previsão constante na alínea a) do n.º 1 e na alínea g) 

do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na ulterior redação, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo 

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

a) Aprovar a homologação da transação judicial alcançada no âmbito 

do Processo n.º 274/21.3BEMDL, conforme enunciado no ponto I, sob a 

forma de ratificação, para ulterior notificação junto dos autos; ---- 

b) Sequencialmente, e caso a presente proposta seja aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma ser agendada para uma 

próxima sessão da Assembleia Municipal para ulterior conhecimento da 

mesma por parte do aludido órgão deliberativo da Autarquia. --------- 

Chaves, aos 5 de novembro de 2021. ---------------------------------- 

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

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

Em anexo: Notificação de decisão homologatória, proferida no âmbito 

do Processo n.º 274/21.3BEMDL. -------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 05.11.2021. ------------ 

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

1. COMUNICAÇÃO DE DESISTENCIA DE OCUPAÇÃO DA BANCA Nº.56 NO MERCADO 

MUNICIPAL CHAVES - REQUERENTE: ADÉLIA TEIXEIRA - MORADA: BAIRRO SOCIAL 

DOS AREGOS – BLOCO 8B, 2º DIREITO – SANTA MARIA MAIOR – 5400 - CHAVES 

– INFORMAÇÃO Nº 42/2021, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 

02/11/2021. -------------------------------------------------------- 

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 Adélia Teixeira, contribuinte fiscal n. º 155992805, 

registada nos serviços de expediente geral desta Autarquia, sob o n. 
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º 14745, em 28.10.2021, relacionado com a desistência de ocupação da 

banca nº. 56 no Mercado Municipal de Chaves. ------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. O titular do direito de ocupação de lugar de venda que dele 

queira desistir deve comunicar o facto por escrito à Câmara Municipal, 

até ao dia 15 do mês anterior àquele em qua pretende que produza 

efeitos, sob pena de ficar responsável pelo pagamento de taxas de 

ocupação referente ao mês seguinte ao da sua desistência. (cf. artigo 

14.º, nº.1 do Regulamento do Mercado Local de Produtores de Chaves). 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. A comunicação consubstancia a desistência de ocupação da banca 

nº. 56 no Mercado Municipal de Chaves, cujo titular atual é Adélia 

Teixeira. ---------------------------------------------------------- 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A presente comunicação deu entrada no expediente geral desta 

Autarquia, no dia 28 outubro de 2021, pelo que se considera tomar 

efeito a partir do mês de novembro; -------------------------------- 

(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do 

Município, encontram liquidadas as taxas mensais devidas pela ocupação 

do lugar, até ao mês de outubro, inclusive, pelo que se conclui não 

existirem dívidas em atraso. --------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no reconhecimento da comunicação de 

desistência da ocupação da banca nº. 56 no Mercado Municipal de Chaves, 

com efeito a partir do mês de novembro de 2021; -------------------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da deliberação que vier 

a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação. ----------------- 

4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui o 

Mercado Municipal de Chaves, a informação de cadastro da banca nº. 56 

no Mercado Municipal de Chaves, no respetivo programa de gestão de 

Feiras e Mercados. -------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 02/11/2021----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a 

informação à consideração da Senhora Vereadora Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho no sentido de reconhecer a comunicação de 

desistência da banca nº.56, no mercado municipal, nos termos 

formalizados, com produção de efeitos a partir de novembro de 2021. - 

3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114.º do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras ------------------------------------------------------------- 
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DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 02/11/2021 --------–-- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. COMUNICAÇÃO DE DESISTENCIA DE OCUPAÇÃO DA BANCA Nº.42 NO MERCADO 

MUNICIPAL CHAVES - REQUERENTE: CÁRMEN MARIA DE SOUSA CHAVES GONÇALVES 

- MORADA: AVENIDA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS – BLOCO 2 – SANTA MARIA 

MAIOR – 5400 - 121 - CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 44/2021, DO TECNICO 

SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 05/11/2021. ---------------------------- 

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 Cármen Maria de Sousa Chaves Gonçalves, contribuinte 

fiscal n. º 197224636, registada nos serviços de expediente geral 

desta Autarquia, sob o n. º 14982, em 04.11.2021, relacionado com a 

desistência de ocupação da banca nº. 42 no Mercado Municipal de Chaves. 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. O titular do direito de ocupação de lugar de venda que dele 

queira desistir deve comunicar o facto por escrito à Câmara Municipal, 

até ao dia 15 do mês anterior àquele em qua pretende que produza 

efeitos, sob pena de ficar responsável pelo pagamento de taxas de 

ocupação referente ao mês seguinte ao da sua desistência. (cf. artigo 

14.º, nº.1 do Regulamento do Mercado Local de Produtores de Chaves). 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. A comunicação consubstancia a desistência de ocupação da banca 

nº. 42 no Mercado Municipal de Chaves, cujo titular atual é Cármen 

Maria de Sousa Chaves Gonçalves. ----------------------------------- 

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 04 novembro de 2021, pelo que se considera tomar 

efeito a partir do mês de novembro; --------------------------------- 

(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do 

Município, encontram liquidadas as taxas mensais devidas pela ocupação 

do lugar, até ao mês de outubro, inclusive, pelo que se conclui não 

existirem dívidas em atraso. --------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no reconhecimento da comunicação de 

desistência da ocupação da banca nº. 42 no Mercado Municipal de Chaves, 

com efeito a partir do mês de novembro de 2021; -------------------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da deliberação que vier 

a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação. ----------------- 

4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui o 

Mercado Municipal de Chaves, a informação de cadastro da banca nº. 42 

no Mercado Municipal de Chaves, no respetivo programa de gestão de 

Feiras e Mercados. ------------------------------------------------- 
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À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 05/11/2021----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a 

informação à consideração da Senhora Vereadora Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho, 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 05/11/2021 --------–-- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as deliberações 

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 onze horas e trinta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


